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Светлана Стоева, директор  
на НУ „Отец Паисий“ – Симеоновград:
От 185-те деца, които са в училището, 
26 разполагат с крайни устройства. 
Затова решихме обучението да е 
дистанционно, а не онлайн. От ранна 
сутрин разпечатваме упражнения  
и уроци и ги носим на децата

Децата от плевенското 
НУ „Отец Паисий“ сами  
организират учебната среда,  
след това я налагат и в училището,  
в което продължават своето 
образование. „При нас отдавна  
няма чинове“, обяснява директорът 
Иван Вълков

33 589 души ще имат шанса  
да станат студенти
Проект на решение на Министерския съвет предлага прием  
за държавните висши училища за новата академична година 

В „боя“ влизат медиците
На стр.12

Министерството на образова-
нието и науката публикува проект 
на Решение на Министерския 
съвет за броя български студенти 
и докторанти, които ще бъдат 
приети за обучение по държавна 
поръчка и срещу заплащане, както 
и наши сънародници, живеещи 
извън пределите на България, и 

граждани на Северна Македония. 
Проектът уточнява по колко сту-
денти и докторанти ще се обучават 
в отделните висши училища и 
научни организации през акаде-
мичната 2020/2021 г. Разбивката е 
и по професионални направления, 
по специалности от регулираните 
професии, по образователно-

квалификационни степени и по 
форми на обучение. 

Максималният брой студенти 
в ДВУ, за които държавата оси-
гурява средства, е въз основа на 
заявената готовност, актуалния 
капацитет, максимално допусти-
мия брой за обучение във всяко 
висше училище, оценките от 

програмните акредитации по про-
фесионални направления, оценка 
на научната дейност по профе-
сионални направления, оценката 
за реализация на завършващите 
по професионални направления, 
относителния дял на реализира-
ния прием за предходната учебна 
година, решения на експертната 

комисия за потребностите на 
пазара на труда за нови за дадено 
висше училище професионал-
ни направления. Държавата ще 
субсидира обучението в 38 ДВУ 
(включително и военните) на  
38 028 студенти, от които 33 589 
след средно образование.

На стр. 2
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„Българският учител 
показа, че на него може да 
се разчита – по принцип 
и когато сме в трудна 
и екстремна ситуация. 
Доказа, че е подготвен, 
иновативен и отдаден 
на работата. Впечатли с 
ентусиазъм, реактивност, 
съзидателност, 
професионализъм, 
солидарност и взаимопомощ.“

Красимир ВълчеВ,  
министър  

на образоВанието  
и науКата,  

пред В. „аз-буКи“: 

А збучни 
истини
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От стр. 1
МОН предлага за учебната 

2020/2021 г. да бъдат приети 
2282 докторанти в държав-
ните висши училища, от 
които 1734 в редовна и 548 в 
задочна форма на обучение 
и 326 в научните организа-
ции, от които 180 в БАН и 
54 – в Селскостопанската 
академия.

Проектът предвижда и 
2000 места за обучението 
на бакалаври и магистри и 
40 за подготовката на док-
торанти – всички те наши 
сънародници, които живеят 
извън пределите на страната. 
За граждани на Република 
Северна Македония държа-
вата ни осигурява 150 места 
за обучение. Прогнозният 
прием на студенти и докто-
ранти от тези групи е съоб- 
разен с предложенията на 
организации на българските 
общности в чужбина и бъл-
гарските дипломатически 
представителства, както и 
с желанията на кандидат-

студентите при проведените 
информационни кампании 
в Албания, Косово, Север-
на Македония, Молдова, 
Украйна, Сърбия, Кипър и 
Испания. 

Средно приравненият 
брой учащи се за държав-
ните висши училища (без 
държавните висши военни 
училища) в I курс за учебната 
2020/2021 г., за които дър-
жавата осигурява средства 
за издръжка на обучението, 
е 39 216, от които в редовна 
форма на обучение – 33 817, 
в задочна форма – 4600, док-
торанти в редовна форма на 
обучение – 1753, и в задочна 
– 537. Индикативният размер 
на необходимите средства за 
издръжката на обучението 
на студентите и докторан-
тите в I курс през учебната 
2020/2021 г. е 117 300 000 лв. 
Очаква се средствата да са в 
рамките на утвърдения бю-
джет за държавните висши 
училища за 2021 г. –  над 502 
млн. лв. 

33 589 души ще имат...

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Министерският съвет одоб- 
ри допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините в 
размер на 3 136 747 лв. за въз-
становяване на транспортните 
и на разходите за наем на педа-
гогическите специалисти от 
предучилищното и училищното 
образование.

Необходимите средства са 
изчислени на базата на получена информация от кметовете 
на общини, като са приспаднати неусвоените средства от 
предходни години.

С 3 051 861 лв. ще бъдат възстановени транспортните 
разходи на 16 451 педагогически специалисти от 2724 инсти-
туции от 264 общини. Разпределението им е: за 3270 пътува-
щи педагогически специалисти от 1055 детски градини – 621 
183 лв.; за 13 045 пътуващи педагогически специалисти от 
1615 училища – 2 401 189 лв.q и за 136 пътуващи педагогически 
специалисти от 54 центъра за подкрепа за личностно разви-
тие – 29 489 лв.

С останалите 84 886 лв. се възстановяват разходите за 
наем на 58 педагогически специалисти от 45 институции в 
системата на предучилищното и училищното образование.

Предоставянето на допълнителните трансфери по бю-
джетите на общините за възстановяване на транспортните 
разходи или на разходите за наем на педагогическите специа-
листи няма да доведе до въздействие върху държавния бю-
джет, тъй като необходимите средства за тази цел са пред-
видени по бюджета на Министерството на образованието и 
науката за 2020 г. 

* * *
За внедряването и използването в икономиката на резул-

тати от научни изследвания и обекти на интелектуалната 
собственост държавните висши училища ще могат да създа-
ват търговски дружества по реда на Търговския закон, както 
и да участват в капитала на такива дружества. Целта е да 
се изградят инкубатори за иновации и бизнес с участието на 
висшите училища. Това прие правителството със свое поста-
новление.

Предметът на дейност на тези дружества може да бъде: 
изследване, реализация и развитие на научни разработки, 
внедряване и продажба на научни продукти, както и регистра-
ция на патенти и търговски марки на национално и междуна-
родно ниво. Дружествата ще могат да бъдат и посредници 
при трансфера на технологии между технологични центрове 
и технологични паркове. Предвижда се ВУ да имат възможност 
да създават и да участват в капитала само на дружества с 
ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично 
определен в постановлението предмет на дейност, който 
трябва да е свързан с резултатите от дейността по профе-
сионалните направления и специалностите от регулираните 
професии, за които висшето училище е получило акредитация.

Продажбите на научните изследвания от страна на ВУ 
ще повишат и ефективността от средствата, които се ин-
вестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните 
активи на икономиката, каквито са патентите.

Възможността за сдружаване на висшите училища с 
фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и 
за включване на водещи стопански и икономически субекти, 
предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на проце-
са на експлоатация и комерсиализация на научните продукти.

Също така в постановлението се ограничават възмож-
ностите за разходване на постъпилите средства от отчисле-
нията от печалбата на търговските дружества, като строго 
определя случаите за това.

Премиерът Бойко Борисов и ми-
нистрите проведоха извънредно 

правителствено заседание 
чрез видеоконферентна връзка. 

Те приеха Постановление за 
определяне на условията и реда 
за изплащане на компенсации на 

работодатели с цел запазване 
на заетостта на работниците 

и служителите при извънред-
ното положение. Размерът 

на компенсацията е 60% от 
осигурителния доход за януари 

2020 г. за всяко лице, за което е 
приложен режимът за преуста-
новяване на работа или е уста-
новено непълно работно време.
Във втория случай компенсаци-

ята се изплаща пропорционално 
на неотработеното време, но за 

не повече от четири часа. 
Финансовите средства за 

изплащане на компенсациите 
ще бъдат осигурени от фонд 

„Безработица“ на Държавното 
обществено осигуряване
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Министерството на 
образованието и наука-
та създаде Национална 
електронна библиотека 
за учителите.

В хранилището за 
електронно съдържание 
https://e-learn.mon.bg/ 
могат да се публикуват 
и споделят авторски обу-
чителни, дидактически и 
методически материали 
за работа в електронна 
среда – от видеоуроци и 
обучителни програми до 
тестове, филми, упражне-
ния и най-вече проекти, 
свързани със самостоя-
телност при изпълнение-
то в електронна среда. Те 
може да са разработени 
самостоятелно или в екип 

и трябва да съответстват 
на държавните образо-
вателни стандарти и на 
учебните програми.

Хранилището е и плат-
форма за популяризиране 
на изследователска, на 
групова и индивидуална 
работа, създаване и при-
лагане на умения и др.

Авторските материали 
ще се разпределят по 
класове, по тематични 
направления и по вида на 
материала.

Предметните области 
са: български език и ли-
тература, извънкласни 
занимания по интереси, 
изкуства, икономика и 
предприемачество, ма-
тематика, обществени 

науки, природни науки, 
професионална подго-
товка, религия, софт- 
уерни и хардуерни науки, 
спорт и чужди езици. 

„Доверието в най-доб- 
рите професионалисти в 
образованието. Автори-
тетът на най-предпочи-
таните учители. Педаго-
гическото майсторство 
на учители от различни 
поколения, с различна 
подготовка и опит. Съ-
трудничеството при съз-
даване и прилагане на 
интегрираното знание, 
свързано с практиката и 
с нещата от живота, ще 
направят Националната 
електронна библиотека 
успешно място за пови-

шаване на квалификаци-
ята на учителите и на ус-
пеха на нашите ученици.“ 
Това казва министърът 
на образованието и на-
уката Красимир Вълчев 
в обръщението си към 
ползвателите на библио-
теката. Според него учи-
телите могат активно да 
споделят в Eлектронната 
библиотека своите идеи 
за насърчаване и повиша-
ване на интереса и ефек-
тите от дистанционното 
обучение сега, когато то 
е единствено възможно-
то. И после, когато ще 
продължи да се прилага 
в различни варианти на 
присъственото обучение 
в клас 

МОН създаде  
e-библиотека
В нея се качват видеоуроци, обучителни 
програми, иновативни методики, 
тестове, филми, упражнения

И тази година Министерството 
на образованието и науката ще 
отличи най-добрите изследователи 
за приноса им в науката. Това се 
случва за първи път през 2009 г. 
А някои определят носителите на 
Наградата като научни шампиони, 
на които дължим признание за 
техния принос за развитието на 
обществото.

Тази година наградите „Пита-
гор“ ще се връчат в 6 категории: 
Голяма награда за цялостен при-
нос в развитието на науката, Голя-
ма награда за млад учен, Награда 
за утвърдени учени в областите 
– природни и инженерни науки, 
хуманитарни и социални науки, 
здраве и медицински науки. 

По традиция с „Питагор“ ще 
бъдат отличени и най-успешният 

ръководител на международни 
проекти, колективи с успешна 
експлоатация и комерсиализация 
на научните резултати, фирма с 
най-много инвестиции в научно-
изследователската и развойната 
дейност, български учен, работещ 
в чужбина. Ще бъдат отличени и 
учени с постижения в областта на 
суперкомпютърните приложения и 

анализа на големи данни.
Кандидатите трябва да прите-

жават минимум образователната 
и научна степен „доктор“. Попъл-
нените апликационни форми за 
участие в конкурса могат да по-
дават научни организации, група 
учени и индивидуални учени. Не 
се допускат за участие носители на 
„Питагор“ в предходните 3 години.

Крайният срок за подаване 
на предложенията е 22 април 
2020 г. на електронните адреси:  
vese la .vas i leva@mon.bg  и  
d.andreev@mon.bg.

Предвидена е и официална це-
ремония за връчване на „Питагор“ 
– на 22 май 2020 г. в Националния 
археологически музей на БАН. Тя 
ще се проведе, ако карантината 
бъде отменена. 

На хоризонта – „Питагор 2020“
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Е-то е на мода
Атанаска АТАНАСОВА*

В края на ХХ и началото на XXI век в лексикал-
ната система на българския език се появяват нети-
пични за нея конструкции като е-подпис, е-бизнес, 
е-правителство, е-документ, е-книга и пр., при 
които първата съставна част е представлява съкра-
щение от прилагателното електронен. Това са слож-
ни съществителни, които се пишат полуслято. Този 
модел, възникнал в английски и зает в български, 
се оказва особено продуктивен, вследствие на което 
днес в живота на повечето от нас активно присъства 
е-то. Имаме е-образование, „посещаваме“ е-учили-
ще, учим по е-учебници, използваме е-речници, по-
пълваме е-анкети, получаваме е-сертификати. Но 
защо е-то е толкова модерно? Основната причина 
за това е навлизането на информационните и кому-
никационните технологии в почти всички сфери от 
живота, в резултат на което непрекъснато възник-
ват нови реалии и понятия, които се определят като 
„електронни“: електронно гласуване, електронно 
управление, електронно банкиране, електронно обу-
чение. Езикът обаче се стреми към икономия, затова 
се появява просто е като съкратен вариант на дума-
та електронен в нейните нови значения: 1. Който е 
свързан с данни, текст и под., въведени, написани 
на компютър (напр. е-книга). // Който се отнася до 
такива данни, текст, предназначени за изпращане, 
разпространение и под. по интернет (напр. е-днев-
ник). 2. Който е свързан с използването на информа-
ционни и комуникационни технологии и интернет, 
който се осъществява, функционира, извършва и др. 
чрез такива технологии и интернет (напр. е-услуга) 
(Речник на новите думи в българския език. София: 
Наука и изкуство, 2010). Какви ли други езикови 
иновации ще ни поднесе животът в бъдеще?

*Гл. ас. д-р Атанаска Атанасова работи в Секцията 
за българска лексикология и лексикография към Институ-
та за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Над 5000 участници 
във виртуален 
кариерен форум 

Татяна ДИКОВА

„Имаме спешна нужда 
от техника, за да можем 
да осъществим дистан-
ционно обучение с всички 
ученици.“ Призивът е на 
директори на училища с 
концентрация на деца от 
уязвими групи. „Финан-
совите възможности на 
семействата не позволяват 
те да разполагат с лаптоп 
или компютър. В също-
то време, със сигурност 
фирми и физически лица 
имат излишна техника, 
която бързо остарява, но 
може да върши работа за 
целите на обучението“, 
разказва директорката 
на ОУ „Васил Левски“ 
в с. Караджово, община 
Садово, Красимира Бла-
гоева. Това я провокира 
отначало да се обърне 
за помощ към познати и 
познати на познатите. Към 
идеята й се присъединява 
и колежката й от ОУ „Хр. 
Смирненски“ в с. Ново 
село – Ваня Лазарова. 

„В ОУ „Васил Левски“ 
продължаваме занима-
нията по учебен план в 
дистанционна форма на 
обучение, но децата ни 
работят на различни обо-
роти. Едни от тях всеки 
ден са във виртуалната 
класна стая. Други нямат 
този късмет. От 143 деца, 
засега 50 са с електрон-
ни устройства“, разказва 
Красимира Благоева. Пър-
воначалната „снимка“ на 

ситуацията се оказва доня-
къде подвеждаща – голяма 
част от семействата имат 
връзка с интернет. Но се 
оказва, че става дума за 
смартфони, ползвани от 
родителите. „Оказахме 
се в положение децата да 
имат достъп до интернет, 
но няма как да участват 
във виртуалните класни 
стаи, защото не разполагат 
с крайни устройства“, връ-
ща лентата назад Благое-
ва. Така се ражда идеята 
да се търси помощ.

Признава, че не е мисле-
ла в посока национална 
кампания, каквато e заро-
дилата се „Стара техника 
за ново начало“. Зад нея 
застава „Амалипе“. Почти 
всички учебни заведения, 
които работят с ученици 
от уязвими групи, имат 
един и същи проблем – 
липса на техника. 

„Не съм максималист. 
Не е реалистично да осигу-
рим техника на всяко дете. 
Но на първо време, такава 

е необходима на тези, кои-
то веднага ще започнат, 
защото в домовете им има 
интернет точка“, казва 
Благоева. Само за броени 
дни училището й получава 
дарения от 24 компютъра и 
първите 10 са раздадени. 
Преди да се случи това, 
всеки компютър минава 
през прецизен преглед 
и получава съответната 
настройка, за да ползват 
децата онлайн ресурси-
те. Засега на учениците в  
ОУ „Васил Левски“ са 
необходими 39 устройства. 
Така ще бъдат обхванати 
максимален брой ученици, 
в някои семейства те са 
повече от двама.

„Ние работим с всички 
деца, макар и на различ-
ни писти. Учебният ден 
стартира в 9 ч. Работи 
се по учебната програ-
ма за деня, като до обяд 
учителите имат часове с 
тези, с които имат онлайн 
комуникация. Останалите 
до обяд получават необхо-
димите материали, пред-
варително разпечатани и 
раздадени от  образовател-
ния медиатор. А учители-
те помагат на родители-
те, които, от своя страна, 
помагат в обучението на 
децата. Резултатите се 
връщат на учителите – 
разказва схемата на работа 
Благоева. – Имаме връзка 
с всяко дете. Децата ни са 
прекрасни и всяко заслу-
жава да има техника, чрез 
която да участва в зани-

манията във виртуалните 
класни стаи, да ползват 
достъпните електронни 
ресурси. Неслучайно ги 
наричам отличниците на 
дигиталния свят.“

Първата седмица на 
необикновената ситуация 
се използва в Караджово 
за организация на учебния 
процес и за затвърждаване 
на знанията. Сега вече се 
работи на пълни оборо-
ти и се следва учебната 
програма. „Децата ни ще 
получат всички необхо-
дими знания, няма да про-
пуснем нито един урок“, 
заключава директорката. 
В това не би се усъмнил 
човек, който добре позна-
ва екипа на ОУ „Васил 
Левски“. По традиция 
учениците се представят 
много добре на външните 
оценявания. Продължа-
ват образованието си в 
гимназиалната степен. А 
днес училището може да 
се похвали и с първите 
студенти и дипломирали 
се специалисти от новото 
поколение. Всяка година 
трудът на най-добрите 
деца се награждава от 
училището, а от няколко 
години – и от екипа на 
„Аз-буки“, учредил спе-
циална стипендия със 
събрани средства. Тя се 
връчва на избран от педа-
гогическия екип ученик 
за постижения в овладя-
ването на знанията и за 
осезаемо присъствие в 
живота на училището.

Отличниците на 
дигиталния свят
От малкото училище в пловдивското 
село Караджово тръгва цяла национална 
кампания

Красимира Благоева, 
директор

Ученикът Маргулан Исмолдаев 
от МГ „Д-р Петър Берон“ и кръ-
жочник в Националната астрономи-
ческа обсерватория и планетариум 
(НАОП) – Варна, спечели златен 
медал на XXVII олимпиада по ас-
трономия в Санкт Петербург тази 
година. Надпреварата даде още 
едно поле за изява на младите ни 
олимпийци.

„Олимпиадата се проведе на два 
етапа, които бяха задочни за бъл-
гарските ученици – начален подбор 
и заключителен кръг. Около 4500 
участници решиха петте задачи от 
първия кръг на олимпиадата в групи-
те от V до XI клас (в България това се 
равнява на VI до XII клас)“, обяснява 
Свежина Димитрова, директор на 
НАОП – Варна.

За участие във финалната надпре-
вара са допуснати над 350 ученици, 
част от тях от други държави – Сло-
вения, Украйна, Сърбия и други. 
Заключителният кръг се проведе в 
два тура – теоретичен и практически. 
Сред финалистите е и възпитаникът 
на варненската МГ „Д-р Петър 

Берон“  Маргулан Исмолдаев. След 
оспорваната надпревара Маргулан 
спечели диплом I степен (златен 
медал) с 51 точки от двата тура  
(31 точки теоретичен и 20 точки 
практически тур). На втория кръг във 
възрастовата група IX клас Маргулан 

постигна най-висок резултат сред 
71 участници от Русия, Словения 
и България, като на практическия 
тур му е присъдена максимално въз-
можната оценка от 20 точки. Научен 
ръководител на младия талант е д-р 
Ева Божурова.  

Злато за България от олимпиадата
по астрономия в Санкт Петербург

Младият астроном Маргулан представи блестящо България
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5217 души кандидатства-
ха за обявените от работо-
дателите свободни позиции 
за стаж или работа по време 
на 19-ото поредно издание 
на „Национални дни на 
кариерата“. Тази година то 
се проведе изцяло онлайн. 
В него участваха 110 водещи 
фирми от цялата страна.  

Проведени бяха чат-ин-
тервюта, виртуални срещи и 
разговори. Много от канди-
датите получиха предложе-
ния и покани за по-нататъш-
ни интервюта от фирмите 
участници и отчитат поло-
жително предоставената им 
възможност дистанционно 
да открият своята подходя-
ща първа работа или стаж.

Заради COVID епидемия-
та имаше риск най-старият 
кариерен форум у нас да 
бъде отменен и младите 
специалисти и студенти да 
не получат традиционния 
шанс за бъдещата си реали-
зация. Бизнесът също щеше 
да се лиши от възможността 
да достигне до младите кан-
дидати, желаещи да станат 
част от екипите на фирмите 
им. Досега през изминалите 

18 години повече от 45 хи-
ляди млади хора са успели 
да започнат своята кариера 
чрез форума „Национални 
дни на кариерата“.

Приносът на инициати-
вата за развитието на сре-
дата в кризата бе отчетен 
и от министъра на труда и 
социалната политика Де-
ница Сачева. „В рамките на 
извънредното положение 
започна препрограмиране на 
търсенето, предлагането на 
пазара на труда и на начина 
на организация на работата 
– каза тя. – Непосредстве-
на задача пред нас сега е 
да предложим достатъчно 
мерки за подкрепа на биз-
неса, така че не само да не 
затварят предприятия, но и 
да се запазят по-голяма част 
от работните места. Всяка 
криза дава и възможности, 
в този случай – да започнем 
да говорим повече за диги-
тализацията на пазара на 
труда, електронните услуги,  
нуждата от разширяване 
на регламентите за дистан-
ционна и надомна работа, 
за подкрепа на отговорните 
работодатели.“ 
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изследвания. Кризата с коронавируса, пред която сме из-
правени днес, ни напомня колко е важно да се даде възмож-
ност на нашите учени и изследователи да ни помогнат 

Дават 450 млн. евро 
за научни изследвания

185 научни изследователи са избрани да получат безвъз-
мездни средства на стойност 450 милиона евро за научни 
изследвания на границата на познанието. Финансирането е 
чрез Европейския съвет за научни изследвания – важен ком-
понент на програмата „Хоризонт 2020“. 

„Бъдещето на Европа зависи от науката и научните 

ЕВРОНОВИНИ

да се подготвим за предизвикателствата на бъдещето“, 
коментира българският еврокомисар за иновациите, науч-
ните изследвания, културата, образованието и младежта 
Мария Габриел.

Тя уточни, че работата на тези изследователи обхваща 
всички области на научните изследвания, включително за 
развитието на грипните вируси, раковите заболявания и др.  
Тези научноизследователски проекти значително ще укре-
пят европейската база от знания и също така ще доведат 
до създаването на около 1800 нови работни места за пози-
ции след придобиване на докторска степен, за докторанти 
и други изследователски кадри.

В НЯКОЛКО РЕДА

ЕК ПРЕДСТАВИ ПРАКТИЧЕСКО 
УКАЗАНИЕ за прилагането на 
временното ограничение на нена-
ложителните пътувания до ЕС. 
Заедно с насоките за гарантиране 
на свободното движение на необхо-
димите специалисти, указанието 
отговаря на исканията на члено-
вете на Европейския съвет от 26 
март 2020 г. за улесняване режима 
за транзитно преминаване на ре-
патрирани граждани. Целта е да 
се отговори на някои опасения от 
практически характер на гражда-
ните и дружествата във връзка с 
мерките, предприети за огранича-
ване разпространението на коро-
навируса, а също и на опасенията 
на националните органи, изпълня-
ващи мерките. На граничните орга-
ни се предоставя подробно практи-
ческо указание по ключови въпроси, 
като например: критерии за отказ 
за влизане, изключения, сигурност, 
проверки при излизане.

***
ЗНАЧИТЕЛНИ РАЗЛИЧИЯ СТАНАХА 

ОЧЕВИДНИ СЛЕД ПЪРВИЯ КРЪГ 
от преговорите за постигането 
на цялостно споразумение между 
ЕС и Обединеното кралство. След 
дистанционна среща с членове на 
екипа на ЕК, отговарящ за прего-
ворите с Обединеното кралство, 
ръководителят на координационна-
та група на ЕП за тези преговори 
Дейвид Макалистър заяви, че ЕП 
ще работи за постигането на ши-
роко споразумение с британските 
партньори, което обхваща не само 
търговията, но и широк кръг от 
сектори. Засега има различия по 
мерките за равнопоставеност, при 
полицейското и съдебното сътруд-
ничество по наказателноправни 
въпроси и цялостното управление 
на бъдещите отношения. ЕП ще 
продължи да контролира преговори-
те, докато се намерят решения на 
тези разногласия. Очаква се Обеди-
неното кралство да гарантира, че 
ще изпълни всички свои ангажимен-
ти, произтичащи от Споразуме-
нието за оттегляне, включително 
протокола относно Ирландия.  

***
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯ-

ТА НА ЕП ПО КУЛТУРА И ОБРА-
ЗОВАНИЕ САБИНЕ ФЕРХАЙЕН 
предупреждава, че културните и 
творческите сектори са постра-
дали силно от строгите мерки за 
обществено здраве, свързани с 
разпространението на коронави-
руса. Културните и творческите 
сектори в цяла Европа бяха оп-
устошени от въздействието на 
строгите мерки за опазване на 
общественото здраве, което до-
веде до отмяна на концерти, за-
тваряне на театри, музеи и кина, 
спиране на филмови и телевизион-
ни продукции. Ферхайен призова в 
рамките на Инвестиционна иници-
атива в отговор на коронавируса 
държавите членки да използват 
средства от структурните фон-
дове за подпомагане и на предпри-
ятията и хората от културния и 
творческия сектор, чийто поми-
нък е под екзистенциална заплаха. 

ЕС с решителни мерки 
за справянето с COVID
Преразпределят се парите от различни фондове, 
за да се подпомогнат най-бедстващите хора  
и предприятия

Кризата с коронавируса 
доведе до разпростране-
нието на много невярна 

информация, която пречи 
на овладяването на епи-

демията. В блогове и в 
социалните мрежи може-
те да откриете всякакви 
твърдения – от това, че 
източникът на вируса е 
супа от прилепи, до спе-
кулации, че страните в 

ЕС се борят една с друга 
за намалели доставки на 
медицинско оборудване. 

СЗО заявява, че подобни 
слухове „се разпростра-

няват по-бързо от виру-
са“, и ги определя като 

„информационна епидемия 
от планетарен мащаб“. 

Основни онлайн платфор-
ми предприемат мерки за 

ограничаването им

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

Евродепутати -
те приеха три 
спешни предло-
жения, като част 
от съвместната 
реакция на ЕС 

спрямо разпространението 
на COVID-19, на извънредна 
пленарна сесия в четвъртък. 
Те са в подкрепа на хората и 
предприятията за справяне с 
кризата.

Сред най-важните одобре-
ни предложения е Инвести-
ционната инициатива. Тези 
мерки имат за цел да насочат 
възможно най-бързо 37 ми-
лиарда евро от наличните 
фондове на ЕС към гражда-
ните, регионите и държавите, 
които са най-силно засегнати 
от пандемията, към техните 
здравни системи, малките и 
средните предприятия, паза-
рите на труда и други уязви-
ми сектори от икономиките 
на държавите членки на ЕС. 

Разширява се и обхватът 
на фонд „Солидарност“, с 
оглед използването му при 
извънредни ситуации, свър-
зани с общественото здраве. 
Мерките ще осигурят до 800 
милиона евро за европейски-

те страни през 2020 г. Опера-
циите, които ще отговарят на 
условията на финансиране 
от Фонда, вече ще включ-
ват извънредни ситуации в 
областта на общественото 
здравеопазване, включително 
медицинска помощ, както и 
мерки за предотвратяване, 
наблюдение или контрол на 
разпространението на боле-
стите. 

Временно се променят 
и правилата на ЕС за ле-
тищните слотове. Това ще 
предотврати оперирането на 
празни полети от въздушните 
превозвачи по време на пан-
демията. Авиокомпаниите 
няма да бъдат задължени 
да използват слотовете си 
за излитане и кацане, за да 
ги запазят през съответния 
период на следващата годи-
на. Така нареченото правило 
„използваш или губиш“ ще 
бъде отменено през целия 
летен период – от 29 март до 
24 октомври 2020 г. 

„Трябва да се грижим един 
за друг и да се подкрепяме 
взаимно. Защото, ако има 
нещо по-заразно от този 
вирус, то това са любовта 
и съпричастността“, каза 
председателят на ЕК Урсула 
фон дер Лайен на съвмест-
ното заседание на ЕК и ЕП. 

Тя подчерта, че епидемич-
ният взрив от коронавирус 
е преди всичко извънредна 
ситуация за общественото 
здраве. 

„Няма да се спрем пред 
нищо, когато става въпрос 
за спасяването на човеш-
ки живот. Медицинските 
специалисти всекидневно 
правят чудеса и работят 
до изнемога. Те спешно се 
нуждаят от подходящото 
оборудване, в достатъчни 
количества и незабавно. 
Затова създаваме първия по 
рода си европейски резерв 
от медицинско оборудване, 
като апарати за изкуствена 
белодробна вентилация, мас-
ки и лабораторни консумати-
ви. ЕК ще финансира 90 % 
от този резерв чрез RescEU 
за гарантиране на ключови-
те доставки на оборудване, 
например маски и предпазно 
облекло. Стартираха се ня-
колко съвместни процедури 
за поръчки с държавите 
членки за комплекти за ме-
дицински изследвания, апа-
рати за изкуствена белодроб-
на вентилация и предпазно 
оборудване. Присъединиха 
се 25 държави членки. По-
ради това свободното дви-
жение на стоки и услуги е 
нашият най-силен актив, за 

да гарантираме, че достав-
ките отиват там, където има 
най-голяма нужда от тях 
– каза още Фон дер Лайен. 
– Ето защо призоваваме за 
приоритетни „зелени ленти 
за преминаване“, предназ-
начени за най-съществения 
товарен транспорт. Те ще 
гарантират, че пресичането 
на границата не отнема по-
вече от 15 минути.“

„Вече знаем със сигурност, 
че епидемията от коронави-
рус ще задейства безпреце-
дентно свиване на европей-
ската икономика в момент, в 
който тя вече страда от нисък 
растеж и прекалено ниска 
инфлация. Не можем да си 
позволим тежката здравна 
криза, която преживяваме, 
да се развие във финансова, 
икономическа, социална и 
политическа криза.“ Това 
изтъкна председателят на 
ЕП Давид Сасоли. Той под-
черта важните мерки, които 
ЕС предприема, като пакета, 
предложен от ЕК, но добави, 
че е нужно да се приемат 
нови инструменти. Сасоли 
се застъпи за увеличаване на 
капитала на Европейската 
инвестиционна банка, за да 
може тя да окаже по-голяма 
подкрепа на малкия и сред-
ния бизнес.

Сн
им

ка
 Е

П



брой 14, 2 – 8. IV. 2020 г. 5www.azbuki.euИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

чителят XXI век има 
нелеката задача да 
подготви Поколение 
XXI век, което изис
ква Образование XXI 
век. „Фронталното“ 
преподаване – тип 
лекция, отстъпва на 
т.нар. компетентнос
тен подход. 

В специалната руб
рика на в. „Азбуки“ се 
споделят идеи как се 
дават знания и ком
петентности на ди
гиталното поколение. 

У
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Николай КЪНЧЕВ

Слънчица срещу 
делфини, тарале-
жи срещу тигри, 
динозаври срещу 
пчели… Ако вече 
виждате във въ-

ображението си битка между 
небето, земята и водата – не 
сте прави. Отделните „армии“ 
наистина се сражават, но не на 
бойното поле, а на територията 
на игрите и знанието. 

Защото става дума за имената, 
които са измислили за своите 
класове децата от начално учили-
ще „Отец Паисий“ в Плевен. На 
стените до вратите на класните 
стаи всеки отбор е показан със 
снимки на участниците си – и 
всички фотографии са на усмих-
нати деца. Оказва се, че има 
защо – учениците тук активно 
участват в организацията на 
училищната среда, като част от 
стремежа да стоят в центъра на 
учебно-възпитателния процес. 
„При нас отдавна няма чинове. 
Целта е децата да бъдат в естест-
вена среда и да работят по инте-
реси“, обяснява директорът Иван 
Вълков. Вместо това в класните 
стаи има масички, които лесно се 
групират по основни дейности. 
Това е в тон и с прилагания тук 
интердисциплинарен подход. 

„В I клас учениците 
идват в „гола“ клас-
на стая. След това 
започват да я под-

реждат така, както 
искат да изглежда

 – с материали, изображения по 
стените, собствен „жив кът“, 
илюстрации и табла“, разказва 
Вълков. Освен любим герой за 
патрон децата избират знаме и 
химн на класа, които ги пред-
ставляват до завършването на 
IV клас. 

Тук учениците избират и какво 
да работят по тематични едини-
ци. Казано иначе, в зависимост 
от това кой предмет най-много ги 
влече, те могат да използват уме-
нията си за извършване на раз-
нообразни задачи. Така оформят 
„центрове“ по различни науки в 
класната стая. Например в час 
по български език център „Ма-
тематика“ може да се занимава с 
преразказа,… изчислявайки броя 
на думите например. А център 
„Изобразително изкуство“ – да 
нарисуват главния герой на 
повестта. Ако се чудите каква е 
ползата от това, ще кажем, че за 
да преброят глаголите или да на-
рисуват правилно герой, децата 
неминуемо трябва да прочетат и 
разберат текста. Но го правят по 
забавен за тях начин. 

Попадането в определен цен-
тър не става случайно или по 
желание – зад това стои сериозна 

Попитай двама-трима
Децата от плевенското НУ „Отец Паисий“ сами 
организират учебната среда, след това я налагат  
и в училището, в което продължават своето образование

В плевенското училище „Отец Паисий“ е силно желанието за формиране на общност на класа

Иван Вълков, 
директор

оценъчна работа. С помощта на 
психологически тестове за уста-
новяване на нагласи и множест-
вени компетентности се опреде-
лят заложбите на всеки от класа.  
И периодично се препроверяват 
– все пак интересите се менят с 
времето. На тази база учениците 
се насочват към съответната гру-
па, за да работят заедно по опре-
делена тема. „Ако няма подобен 
подход, се получава ситуацията 
на група деца в пясъчник – всеки 
си играе, понякога дори се засип-
ват едни други с кофичката, но не 
им идва наум, че ако се обединят, 
могат заедно да направят замък“, 
обясняват психолози. 

Как обаче един учител успява 
да работи с няколко различни 
групи в час? Оказва се – лесно. 
Когато прекрачиш класната стая, 
виждаш няколко зони, обособени 
с помощта на многофункционал-
ни масички. 

Групи от по 4 – 5 деца седят 
заедно и решават обща задача. 
Самите групи са определени 
предварително – и обозначени 
чрез „закачане“ на имената на 
членовете им на специални таб-
ла. Така учителят предварително 
знае предпочитанията на децата 
и е имал възможност да се под-
готви за часа – както със задачата 
за работа, така и за начина, по 
който ще става оценяването на 
всеки от отбора.

Друга интересна инициатива 
е наречена „Попитай двама-
трима“. Идеята е при възникнал 
казус или затруднение децата 
първо да попитат съучениците си 
и заедно да обсъдят и да потърсят 
решение, вместо да тичат при 
преподавателя. Така се сформи-
рат групи, които излизат с общо 
решение, а след това някой от 
учениците обяснява резултата – в 
множествено число, от името на 
всички нейни членове. 

Оказва се, това не са единстве-
ните „странности“ на учениците 
в „Отец Паисий“. Тук е много 
силно желанието за формиране 
на общност на класа. Всеки ден 
започва със среща – на нея децата 
споделят какво са правили вчера, 
или съобщават на останалите нещо, 
направило им впечатление. Винаги 
има любопитна тема – новина, 
разказ или занимателен елемент.  
В общност, екипност и с позитивно 
начало – така уроците са много по-
лесни и интересни. Всички от класа 

имат и свое  
портфолио. 

Една папка „разказва“ за успе-
хите им в задължителната под-
готовка, втора – за направената 
самооценка, интереси, допъл-
нителни занимания, артистични 
заложби и придобити социални 
умения. Информацията е на раз-
положение и на родителите, както 
и на бъдещите учители на детето.

Има ли полза от всичко това? 
Можете да си отговорите сами 
на базата на няколко факта.  
В началното училище в момента 
учат 340 деца – и то при поло-
жение че са обхванати само в 
етапа от I до IV клас. От целия 
град – въпреки че „Отец Паисий“  
се намира в покрайнините на Пле-
вен. А след това, когато отидат в 
V клас в кварталното училище, 
правят всичко възможно да въ-
ведат доброто, научено досега, 

и в новата си паралелка. Като 
успяват да увлекат за идеята 
новите си учители, съученици и 
дори техните родители – заедно 
идват в НУ „Отец Паисий“, за да 
видят всички с очите си това, за 
което са чули, да намерят начин 
да създадат подобна позитивна 
среда и в новото школо. 

Законът за предучилищното 
и училищното образование е 
добър. Не е формален, насочен е 
към практическото прилагане на 
правилата, смятат в плевенското 
училище. И се усъвършенства не-
прекъснато, включително взимай-
ки предвид идеите и практиче-
ския опит на училищата. Изцяло 
позитивни са нагласите тук и към 
инициативата за обхващане и на 
четиригодишните в задължител-
ния подготвителен етап. И виждат 
в идеята възможност както за 
социализация и приобщаване 
на малчуганите, така и за ранно 
включване в приобщаващото и 
гражданското образование.

Мисленето в определена со-
циална среда е особено важна 
част от обучението на децата 
в плевенското училище. През 
последните години за целта е 

въведен инструментариум за 
оценка на тези умения. Вярването 
на екипа на „Отец Паисий“ е, че 
придобитото знание, ако е трайно, 
ще се изразява чрез уменията. 
„Всеки родител обича детето си, 
затова трябва да им покажем, че 
тук е най-добре за техните деца“, 
обясняват педагозите. Затова има 
и специална стая на родителя.  
В нея всеки може да изчака своя 
ученик, да сподели, да говори с 
другите родители. По този начин 
се създава общност, готова да 
помага на класния ръководител 
или да се включи в училищните 
дейности. 

А що се отнася до децата – те 
не само работят заедно по групи 
и интереси в клас или в часовете 
за самостоятелна подготовка след 
занятия. По-важното е, че са заед-
но и в игрите, и в преодоляването 
на предизвикателства. Изграждат 
отборен дух и умения да решават 
заедно всички възникнали казу-
си. Казано иначе – да се радват 
и истински да се забавляват във 
времето, прекарвано в контроли-
раната училищна среда. За радост 
и удовлетворение на учителите, 
родителите и на самите себе си.

Важен е синхронът
„Нещата са успешни и работят добре. На децата им 

липсва общуването, но на преден план сега е здравето на 
учениците и учителите. Използваме електронните ресурси 
на издателствата и платформата, предоставена от МОН. 
Създали сме виртуални класни стаи, всички паралелки рабо-
тят и с помощта на електронния дневник. Вървим по мате-
риала, постепенно включихме в процеса и възпитателите.“ 
Това обяснява директорът Иван Вълков за създадената ор-
ганизация за дистанционно обучение. 

Според него особено важен е синхронът между препода-
вателите – да няма претоварване и на учениците, и на сис-
темата за дистанционно обучение. Чисто психологически, 
обстановката не предполага извършване на някои от дей-
ностите. Децата обаче вече са си създали свои затворени 
групи, в които общуват, разменят игри и различни идеи.
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Надя КАНТАРЕВА

Училищният кори-
дор е някак стра-
нен. Акуратно 
поставена осева 
линия го разде-
ля на две, пътни 

знаци съвсем като истинските 
указват посоката на движение. 
Ако стъпите в „насрещното“, на-
става бъркотия. Няколко десетки 
малчугани спират и в упор ви 
гледат: как може така. И никой не 
пристъпва, докато не се освободи 
„платното“. Дори в голямото 
междучасие енергията на близо 
200 палавници се овладява от 
правилата за пътна безопасност.

Педагозите твърдят, че коридо-
рът е уникален. Измислят са го, 
за да научат децата на безопасно 
движение, да свикнат да спаз-
ват пътните знаци. И успяват. 
Започнатото на игра става строг 
училищен ред, наложен от сами-
те деца. От идеята, станала факт, 
се заинтересувала и Държавната 
агенция по пътна безопасност. 
Важно е добрият опит да се 
мултиплицира.

В същия този коридор, на най-
видно място е витрина с издания 
– библиографска рядкост, от учи-
лищната библиотека. Заглавията 
на някои от тях: „История Славя-
нобългарска“, издадена 1924 г.; 
„Сборник – детски забавления“, 
от 1914 г.; „Козетка“ – пиеска 
за деца от Никола Никитов, 
драматизация по „Клетниците“ 
на Виктор Хюго“, издание от 
1936 г... Има и такива училищни 
библиотеки.

Изненадите от „малкото“ учи-
лище – така жителите на Си-
меоновград наричат местното  
НУ „Отец Паисий“, продължават 
и в училищния двор. Всичко е 
чисто и с ред, изненадващ, все 
пак домакините са на възраст от 
5 до 11 години. 

„Кандидатствахме по проекта 
„Обичам природата и аз участ-
вам“ на МОСВ. Сега всеки клас 
се грижи за своята градинка и тя 
трябва да е най-хубавата. Нямаме 
специални хора за поддържане. 
Ако детето цапа, отговорно е 
пред съучениците си. Така че 
– пазят“. Този прост дидактиче-
ски извод от практиката прави 
Светлана Стоева – директор на  
НУ „Отец Паисий“ в Симео-
новград.  Разказва, че една от 
най-красивите картини в живота 
й е, когато в топъл ден преди 
5 години изкарват чиновете в 
двора и децата преписват, всяко 
от лисчето си, „История славяно-
българска“. Пишат върху листове 
паус, за по-ефектно. Преписване-

От 185-те деца, които са 
в училището, 26 разполагат 
с крайни устройства. Затова 
решихме обучението да е дис-
танционно, а не онлайн. Ведна-
га след обявяване на кризисна-
та обстановка подготвихме и 
разпечатахме на хартия мате-
риали с уроци и упражнения по 
учебната програма. Определих- 
ме часови диапазони, в които 
да ги вземат родителите. След 
седмица ще съберем уроците и ще предадем нови. Как ще 
стане на практика, обмисляме. 

Сега обстановката е различна, хората не трябва да 
влизат в контакт. Направихме заявка пред Регионално-
то управление на образованието – Хасково, за защитни 
средства. 

Светлана Стоева, директор  
на НУ „Отец Паисий“ – Симеоновград:

Възпитание в годините 
на началното

В този брой „Маршрути  
„Аз-буки“ ни отвежда в Начално 
училище „Отец Паисий“ в Симе-
оновград. 

Екипът на „малкото“ учили-
ще е убеден, че когато повече-
то от децата са от уязвимите 
групи, е по-добре в класовете 
да има по-малък брой ученици, 
за да може да се обръща персо-
нално внимание на всеки един 
от тях.

Симеоновград

„Обичам училището си и затова участвам“  
е възможният слоган за НУ „Отец Паисий“  
в Симеоновград

Учителският колектив на „малкото“ училище в Симеоновград се снима за спомен със скъпия си гост –  
министъра на образованието и науката Красимир Вълчев 

то става една от инициативите 
за честване на празника на учи-
лището. Сега, в навечерието на 
150-годишнината на НУ „Отец 
Паисий“ и 175 години образова-
ние в Симеоновград, също готвят 
голямо тържество.

Освен директор Светлана Сто-
ева е и председател на Общин-
ския съвет и четвърти мандат 
общински съветник. Твърди, че 
много, много рядко се е обръ-
щала за помощ към кмета. Не 
защото ще й се откаже, просто с 
колегите си успяват да се справят 
сами. Успяват, макар училището 
да е трудно – децата са от уяз-
вими групи. Когато проблеми с 
усвояване на учебния материал 
са на път да обезкуражат деца, 
идват личните срещи с успеш-
ни представители на ромската 
общност. Полицай, учител или 
познато лице от сцените разказ-
ват за себе си, какво е училището, 
за да получиш мечтаното. Дълго 

Всички деца са от уязвими гру-
пи, българският не е майчиният 
им език. Семействата са коре-
няци жители на Симеоновград, 
познават се родители и учители. 
За отпадане от образователната 
система може да се говори само 
за единици. Обикновено когато 
родителите отиват на работа зад 
граница. Лошото е, че децата 
губят знанията си, навиците 
си за учене. И това е сериозен 
проблем, за да усвоят умения, 
професия. Стараем се да на-
ваксваме с подготовката им и 
да продължат напред“, споделя 
Светлана Стоева.

В семействата, в които обра-
зованието не е ценност, обикно-
вено родителите са отпаднали от 
образователната система. За да 
помогнат на децата, а и на самите 
родители, педагозите на „Отец 
Паисий“ поемат предизвикател-
ството да обучават възрастни не-
грамотни. По проекта „Нов шанс 
за успех“ на МОН на над 100 
души дават начална грамотност. 
За специфичната педагогическа 
дейност двама от учителите 
специализират, а после предават 
наученото на колегите си.  

Днес 17 педагози преподават 
в малкото училище на Симе-
оновград. В часовете влизат и 
двама специалисти – по музика 
и по английски език. Възлова 
фигура в училищния екип, осо-
бено при работа с родителите, е 
медиаторът. 

Според директорката, спе-
циално за подобни училища, 
целесъобразно е да се регламен-
тира паралелките да бъдат до 18 
ученици. За класове с деца от 
уязвими групи сегашният мак-
симум от 22 ученици е твърде 
висок. Образователният процес 
не е ефективен, не може да се 
работи отделно с всяко дете. 
„Вярно, може да се сформира 

след такава среща малчуганите 
виждат лидера... в свое лице.

Образованието е в корена 
и за преодоляване на ранните 
бракове, категорична е Стоева. 
В „Отец Паисий“ децата са мал-
ки, но като общински съветник 
следи проблема и тенденциите в 
региона. Определено в общината 
не може да се говори за масово 
сключване на брак при непълно-
летни роми. Приветства идеята 
задължителна да стане детската 
градина и за 4-годишните. „Ще 
се обоснова от собствения си 
професионален опит. Тук имаме 
две подготвителни групи – 5- и 
6-годишни. Но имаме и поне 
десетина 4-годишни деца, чиито 
родители ги водят всеки ден. 
Държат да бъдат в училището, 
харесали са си учителка и стоят 
в клас. Именно такива деца, 
когато започнат същинското 
училище, вече са дръпнали пред 
останалите.

паралелка и с 16, но тогава ще 
трябва да назначим още двама 
учители. Ако училището е с 
малък брой ученици, означава, 
че не разполага с голям бюджет. 
Получаваме допълнителни сред-
ства за извънкласни занимания 
с рискови деца, но е по-добре 
да има възможност учителят 
в самия час да обърне повече 
внимание на отделния ученик. 
При 20 това не става. С две думи 
– същите пари да се вложат в 
класна работа, а не за след ча-
совете. Когато и децата са умо-
рени, резултатът не е същият. 
Не става дума за повече пари, а 
за преразпределение на фонда“, 
пояснява Светлана Стоева.

На дневен ред е големият 
ремонт на „Отец Паисий“ – за 
фасадата и покрива на красивата 
стара сграда. Близо 800 000 лв. са 
получили от МОН. Сега очакват 
хубавото време, за да предадат 
парите в ръцете на майсторите.
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Тази година Симео-
новград е с два юбилея 
– 175 години образова-
ние в града и 150 го-
дини от основаването 
на Началното училище 
„Отец Паисий“. 

Предвиждаше се да 
бъдат поканени възпи-
таници от десетките 
випуски на „малкото“ 
училище, родители, 
гости от областта и 
цялата страна. 

Заради въведеното 
извънредно положение 
обаче тържествата 
се отлагат за неопре-
делен период от време.

Юбилей
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Ралица ГОСПОДИНОВА

На 16 март стартира дис-
танционното обучение за 
учениците от  „Васил Лев-
ски“ в Белене. „Училището 
ни е сред иновативните, с 
опит да преодолява предиз-
викателствата, – коментира 
директорката Румяна Бог-
данова. – Но сега вече гово-
рим за предизвикателство 
на нов етап и за ученици, и 
за учители, и за родители. 

Истината е, че всеки беше 
подготвен в различна степен 
за тази промяна и се наложи 
да решаваме проблемите в 
движение.“

Румяна Богданова не пес-
ти благодарностите си към 
родителите за проявеното 
разбиране и отделеното вре-
ме. Те помагат на децата си 
да се регистрират и да инста-
лират различни програми на 
устройствата си. 

„Ползваме различни ка-

нали, но основно виртуална 
класна стая, платформа-
та „Уча се“, електронния 
дневник „Школо.бг“, както 
и групите във „Фейсбук“. 
Учениците имат устрой-
ства, с изключение на пет 
деца от цялото училище. За 
тези деца сме размножили 
и предоставили материали 
и работни листове. С тях 
се работи всекидневно по 
телефона“, пояснява дирек-
торката.

Не е лесно за учителите, но 
важното е, че се случва. Има 
семейства с две деца и едно 
устройство, някои от учени-
ците ползват телефони, което 
затруднява работата им.

В момента се активират 
акаунтите на ученици и роди-
тели в новия портал на МОН 
за дистанционно обучение – 
Microsoft Teams.

„Ако мога да оценя свър-
шеното до този момент, бих 
казала: много свършена 

работа, много ентусиазъм, 
любознателност и креатив-
ност от цялата училищна 
общност. Мисля, че всички 
заедно направихме рево-
люция в дигиталните си 
умения. И си пожелавам да 
продължаваме напред със 
същата мотивация. Само 
когато сме единни ще се 
справим с предизвикател-
ствата“, заключава Румяна 
Богданова. Изпраща апел 
към всички да се пазят.

Росица РАНЧЕВА

Всичките 122 учи-
лища на терито-
рията на област 
Стара Загора са 
организирали 
обучението в 

електронна среда. 80 от тях са 
създали пълна организация, 
което означава, че всички 
ученици са се включили в този 
процес, разполагат с интернет 
устройства – персонален ком-
пютър, таблет, лаптоп или те-
лефон. 42 са училищата, които 
частично са въвели обучението 
в електронна среда по различ-
ни причини. Една от тях е, че 
учениците не разполагат с ус-
тройства, нямат интернет или 
липсва подкрепата на родите-
лите. За тези деца директорите 
на училищата продължават да 
търсят възможности. Много 
от мобилните оператори пра-
вят различни предложения, 
например за поставяне на 
допълнителни точки в насе-
лените места, където няма или 

е недостатъчен интернетът. 
Вариант е на ниво училище да 
се закупят таблети. 

В 12. ОУ „Стефан Караджа“ 
не всички ученици разполагат 
с устройства, за да могат да 
ползват интернет. В този квар-
тал, както и в по-малките села, 
които са населени с ученици от 
уязвими групи, чрез образова-
телните медиатори се предос-
тавят на родителите материали 
на хартиен носител. След това 
по обратния път стигат до учи-
лището, което ги предава на 

учителите. В някои от малките 
населени места директорите 
са потърсили подкрепата на 
кметовете. Материалите се 
изпращат в съответното кмет-
ство, откъдето се предоставят 
на децата. Понякога задачи се 
поставят по телефона, с какъв-
то разполагат почти всички 
семейства. 

„Според мен новият подход 
в обучението тръгна добре, 
с ентусиазирани ученици и 
учители и подкрепящи родите-
ли – казва Татяна Димитрова, 
началник на РУО – Стара За-
гора. – На фона на над 33 000  
ученици в област Стара Заго-
ра, 2600 нямат устройства, а 
3000 – интернет. В момента се 
работи за разрешаване на този 
проблем.“

Във 2. ОУ „П.Р. Славейков“ 
– Стара Загора, обучението 
в електронна среда е в пълен 
ход. Потърсихме някои от 
преподавателите от начална 
степен, за да споделят впе-
чатленията си от изминалия  
период досега.

Започна се от различни нива на подготовка

Румяна Богданова, 
директор

Децата в моя клас са живи, 
любознателни, творчески и 
дейни. Имат прекрасни родите-
ли. Още на 11 март предупре-
дих ученици и родители какво 
евентуално ни очаква, и успях-
ме да изпреварим събитията. 
Родителите самоинсталираха 
платформата, с която работим 
– See Saw, помагат си един на 
друг с много мили отношения. 
Пробвахме връзката още на 13 
март вечерта и около 70% от 
децата се включиха. Започнах-
ме с преговорен урок по „Чове-
кът и природата“. И макар че 
беше петъчен ден, почти всички 
бяха на линия. Направихме урок 
и на 14 март вечерта, макар и 
в почивен ден, като голямо се-

мейство. Децата питаха каква 
ще им бъде домашната работа, 
макар че събота е почивен ден. 
Още същата вечер ми върнаха 
домашни работи, имаха изсле-
дователска задача, записват 
се как разказват урока, защото 
това ги учи на подредена реч… 
Недостатък е, че връзката пре-
късва на определени минути, но 
намерихме разрешение.

На 16 март, когато офи-
циално стартира обучението 
онлайн от 26 ученици в класа, 
видях пред себе си включени 24 
устройства в конферентната 
жива връзка. Малко по-късно се 
сетих, че имаме в класа тризна-
ци и че всъщност никой не от-
съства от урока.

Розалина Паскалева – начален учител, III клас:

За 2. ОУ „П.Р. Славейков“ ще 
голямото предимство е ползва-
нето на облачната технология 
от няколко години. За онлайн 
обучението аз ползвам комплек- 
та на Google – Google class room. 
Всеки ученик има свой акаунт. 
Работи се в защитена среда. 
Координираме действията си 
във виртуалната класна стая. 
С мен заедно в обучението се 
включи и преподавателят от 
целодневното обучение Мария 
Горчева. Паралелката ми е с про-
фил информационни технологии, 
имаме поща на класа, работим 

защитени в интернет. Още от 
началото на учебната година 
децата изпращат домашните 
си работи в пощата на класа. 
От 10-те първи награди в тази 
възрастова група на национално-
то IT състезание „Знайко“ 5 са на 
ученици от нашия клас.

Препоръчвам дистанцион-
ната форма на обучение да 
продължи и когато преминем в 
реални условия. С нея се работи 
индивидуално, с обратна връзка, 
в която сме учител и ученик, и 
се избягва притеснението от 
останалите.

Денка Иванова – начален учител, I клас:

Първоначално работих в You 
Tube, но възникна проблем и уро-
ците си преподавам във Facebook. 
Не е като живата връзка, но засе-
га е интересно на децата, прият-
но и полезно. Много от родители-
те купиха таблети и лаптопи на 
децата. Така за нас остава и ще 
си имаме през 4-те години диги-
тална класна стая. 

Родителите споделят, че им 
е много интересно да слушат и 
да гледат уроците. Така много 

бързо се ориентират как да по-
могнат на децата в подготовка-
та. Самите те научават много 
нови неща. Така създаваме трис-
транен процес на обучение, мога 
да кажа, и това ме радва. Това 
сплотява родители и ученици.  
А що се касае до самото диги-
тално обучение – правим го като 
телевизионно предаване. Уча се и 
аз как да се държа пред камера, 
сутрин се поздравяваме и си по-
желаваме хубав ден.

Соня Рачева – начален учител, I клас:

Всички училища в област 
Стара Загора вече са онлайн
Новата ситуация отключи заинтересоваността на учениците  
и родителите им и таланта на учителите

Татяна Димитрова, 
началник на РУО

Базата на иновативното училище „П.Р. Славейков“ е в готовност да бъде използвана както преди  
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АКАДЕМИЧНА МРЕЖ@

Деляна ЛУКОВА

Въпреки кризисната 
обстановка с разпрос-
транението на корона-
вируса и влязлото в сила 
извънредно положение 
Академията за музи-
кално, танцово и изоб-
разително изкуство в 
Пловдив не прекъсва 
обучението. При това не 
става дума само за тео-
ретичните дисциплини, 
а и за практическите. За 
да не се натрупва про-
пуснат материал, всеки 
от преподавателите из-
ползва общодостъпни 
програмни продукти и 
услуги за конферентни 
разговори при провеж-
дането на лекции, уп-
ражнения и индивиду-
ални консултации.

„Цял ден съм онлайн, 
а занятията със студен-
тите се водят чрез ви-
деовръзка. Аз съм пред 
пианото, върху което 
има микрофон, а те – в 

стаята си. Слагаме слу-
шалки, за да не става 
микрофония. Задавам 
упражнението, те го из-
пяват, а аз следя за греш-
ки и повтаряме колкото 
се налага“, обяснява рек-
торът на АМТИИ проф. 
Тони Шекерджиева-
Новак. Новоизбраният 
ръководител на висше-
то училище преподава 
„Класическо пеене“ и 
„Методика на обучение-
то по класическо пеене“, 
както и „Вокални ан-
самбли“. Така че наред 
с административните 
си задачи, които също 
върши от разстояние, тя 
не прекъсва лекциите и 
упражненията със сту-
дентите. 

„Разбира се, че не е 
като живия контакт, но 
е важно да не преуста-
новяваме учебния про-
цес. Струва ми се даже, 
че студентите са доста 
по-концентрирани, не 
се разсейват и работят 

така, сякаш сме в каби-
нета ми“, обяснява проф. 
Новак. Корепетиторът 
записва клавирите и ги 
изпраща на студентите 
за разучване. Всеки от 
тях има възможност да 
направи запис на онлайн 
уроците, така че да може 
след това отново да ги 
гледа, ако нещо е оста-
нало неразбрано. 

Още през втората сед-
мица на грипната вакан-
ция преподавателите 
от Академията тестват 
различни платформи 
за дистанционно обу-
чение, така че да може 
да се водят безпроблем-
но и заниманията по 
инструмент. В първия 
ден от обявяването на 
извънредната ситуация 
проф. Емилия Констан-
тинова, която е автор 
на първия учебник по 
артмениджмънт у нас, 
провежда лекция чрез 
Google Hangouts – плат-
форма, която има две 

приложения: за онлайн 
чат и видео разговори.

Въпреки извънредните 
обстоятелства Акаде-
мичният оперен театър 
също е активен – разда-
ват се ролите за новата 
постановка „Ба-та-клан“ 
– оперета от Жак Офен-
бах. Диригент ще е маес- 
тро Пламен Първанов, 
а режисьор – тенорът 
Ивайло Михайлов. Но-
тите са изпратени на 
избраните студенти, за 
да разучават партиите си. 
Премиерата е предвиде-
на за октомври.

„Непредвидената си-
туация ни направи по-
организирани, научи ни 
да ценим времето и да 
не го пилеем. Младите 
хора не бива да изпадат 
в ситуация, че са заб-
равени. Затова всички 
колеги са мобилизира-
ни. Спазват стриктно 
часовете си и вървят по 
учебен план“, казва още 
проф. Новак.

Кл и н и к а т а  п о 
анестезиология 
и интензивно ле-
чение в УМБАЛ  
„Св. Марина“ – 
Варна, провежда 

обучение на медицински екипи 
от останалите клиники в лечеб-
ното заведение като мярка за 
осигуряване на безопасност по 
време на работа с пациенти с 
инфекция от COVID-19. Целта 
е да се запази персоналът мак-
симално защитен и здрав. 

„Безспорно това е изключи-
телно важно, тъй като става въп- 
рос за силно заразна инфекция 
и хората, които ще работят с по-
ложително доказани пациенти в 
интензивни отделения, трябва 
да бъдат максимално защите-
ни“, обяснява проф. д-р Вилиян 
Платиканов – ръководител на 
Катедрата по анестезиология, 
спешна и интензивна медицина, 
МУ –Варна. 

Обучението се провежда еже-
дневно, тъй като използването 
на лични предпазни средства 
за максимална защита на целия 
организъм изисква познания 
и има ключови моменти и 
действия, които е необходимо 
предварително да бъдат ясни.

Обличането и събличането 
на защитния костюм е бавен 
процес, който задължително 
трябва да се изпълнява от двама 
души. В процеса на обучението 
единият чете инструкциите и 
проверява дали са изпълнени, 
а вторият съответно се облича. 
Още по-внимателен трябва да 
бъде процесът по събличането 
на контаминирания костюм и 

предпазните средства в реална 
ситуация, защото е важно да се 
предпазят от заразата кожата 
и дрехите на човека, който 
съблича.

Всяко преминаване от конта-
минирано помещение в чисто 
помещение и обратно изисква 
друг костюм. Костюмите са за 
многократна или еднократна 
употреба. Тези за еднократна 
употреба се изхвърлят и унищо-
жават по програмата за опасни 
отпадъци.

Алгоритъмът на провеждащо-
то се обучение е изготвен на ба-

зата на инструкции за действие 
при особено опасни инфекции.

Доц. д-р Цонко Паунов, ръко-
водител на УС по епидемиоло-
гия в МУ – Варна, уточнява, че 
цялата организация на обуче-
нието и изготвените алгоритми 
са на базата на инструкции и 
материали, дадени от СЗО и 
организации, тясно обвързани 
с общественото здравеопазване, 
на препоръки от други държави, 
както и на базата на знания и 
опит на специалистите от пред-
шестващи епидемии. 

Европейската комисия 
обяви своето решение, че 
продължава сертификата на 
Варненския свободен уни-
верситет „Черноризец Хра-
бър“ с логото HR Excellence 
in Research до 23 март 2023 г.  
Сертификатът е доказател-
ство, че институцията пред-
лага и гарантира стимулира-
ща и благоприятна работна 
среда за изследователите 
в него. Това съобщават от 
висшето училище.

Поредното международно 
признание за ВСУ „Черно-
ризец Храбър“ е резултат 
от успешното представяне 
по време на посещението на 
експерти оценители от ЕК. 
Визитата е била на 10 октом-
ври 2019 г. Заключението на 
оценителите е, че са положе-
ни грижи за хармонизиране 
дейността на институцията 
с принципите на Хартата 
и Кодекса на учените. Пре-
доставените изчерпателен 
доклад самооценка и план 

за действие, както и демон-
стрираният напредък по 
време на визитата отговарят 
на всички изисквания, за да 
се продължи използването 
на знака HR Excellence in 
Research през следващите 
3 години.

ВСУ „Черноризец Хра-
бър“ е носител на знака 
HR Excellence in Research 
от януари 2012 г. Той се 
присъжда от Генералната 
дирекция „Изследвания и 
иновации“ на ЕК на изсле-
дователски организации, 
които приемат и изпълняват 
принципите, залегнали в 
Хартата на европейските 
учени и Кодекса за наемане 
на изследователи. 

ВСУ „Черноризец 
Храбър“ с подновен 
сертификат на ЕК 

„Два са възможните изхода 
за икономиката след панде-
мията от COVID-19 както 
в света, така и в България, 
като развоят им зависи от 
това доколко сериозно прие-
маме рисковете и доколко се 
спазват мерките за социално 
изолиране на големи групи 
хора. Единият от тях може 
да доведе до нова глобална 
икономическа криза, при коя-
то най-ранно възстановяване 
може да се очаква в средата 
или края на следващата го-
дина.“ Това заяви в ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria доц. 
д-р Юлия Добрева – директор 
на направление „Икономика“ 
в Лабораторията за научно-
приложни изследвания на 
Висшето училище по за-
страховане и финанси. Тя е 
специалист с дългогодишен 
управленски опит в банковата 
сфера.

„При всички случаи имаме 
вече установена криза – ко-
ментира доц. д-р Добрева. 
– Ситуацията, в която се на-
мираме, очертава две възмож-
ности за нейното развитие. 
Едната от тях е т.нар. опти-
мистичен вариант, в случай че 
се спазват всички наложени 
мерки. Това предполага до 
средата на април в световен 
мащаб да спрат новите случаи 
на заразени с коронавирус. 
При всички случаи ще има 
рецесия, която ще провокира 
загуби на доходи за бизнеса, 
безработица и затруднения 
в банковата система. Тези 
затруднения обаче няма да 
доведат до банкова криза, тъй 
като изследванията показват, 
че секторът разполага с не-
обходимия капитал. Възста-
новяване на икономическото 

положение при този вариант 
ще се очаква в началото на 
2021 г.“

Доц. д-р Добрева разказа 
и за втория евентуален изход 
от ситуацията. В случай че 
наложените мерки не бъдат 
спазвани стриктно от общес- 
твото и разпространението 
на COVID-19 продължи с 
бързи темпове, безспорно ще 
се достигне до нова глобална 
икономическа криза, намаля-
ване на търсенето и масови 
банкрути. При така стеклите 
се обстоятелства възобно-
вяване на икономическата 
активност може да се очаква 
най-рано в средата или дори 
в края на 2021 г. 

Според доц. д-р Добрева 
държавите в Европа не са 
достатъчно подготвени за по-
добни кризисни ситуации. Тя 
допълва още, че проблемът от 
финансова гледна точка мо-
жеше да бъде преодолян, ако 
още в края на 2018 г. се беше 
създал специален резервен 
фонд. Причината за това е, 
че събраните в подобен тип 
фонд средства могат да се 
използват единствено и само 
в случаи за покриване на 
разходи по време на бедствия 
от всякакво естество. 

Спазвайте мерките,  
за да се избегне глобална 
икономическа криза

Доц. д-р Добрева

Обличането и събличането на защитните костюми е бавен 
процес, който трябва да се изпълнява от двама души

Как се преподава класическо пеене онлайн

Използването на лични предпазни 
средства за максимална защита на 
медиците изисква специални познания

Във Варна с готовност 
за COVID-19
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но една от най-пряко за-
сегнатите е на педагозите. 
Учители от цял свят об-
щуват с учениците си дис-
танционно и търсят начини 
да поддържат интереса им 
към ученето.

Българските учители 
се справиха доста бързо 
със задачата. Те намират 
различни варианти да пре-
подават материала, но оп-
лакванията и от двете стра-
ни (учители и ученици/
родители) за преумора и 
претоварване не са малко. 

От една страна, това е 
нормално, защото вече е 
доказано, че работата от 
дома в много случаи е по-
интензивна в сравнение с 
тази на работното място 
(когато я вършиш съвест-
но, разбира се). От друга 
страна, поради липса на 
достатъчно опит, информа-
ция и практика е-обучение-
то в много случаи се въз-
приема като огледално на 
присъственото обучение, 
тип „лице в лице“, а това 
на практика е само една 
от неговите форми. Става 
дума за уеб базираното 
обучение, при което интер-
нет служи само като кому-
никатор между учителя и 
ученика. Ученикът учи от 
учителя чрез интернет като 
средство за директен кон-
такт. За такъв вид обучение 
може да се използва някоя 
от многобройните онлайн 
платформи. 

Според изследователите 
има три основни техники 
на е-обучение: обучение, 
базирано на ресурси; про-
ектно базирано обучение; 
проблемно базирано обу-
чение. Всички те дават въз-
можност както за групова, 
така и за индивидуална 
работа, а един от важните 
резултати е учениците да 
развият умения за самосто-
ятелно учене и последващо 
обучение през целия живот. 

Обучение,  
базирано  

на ресурси

При този вид дистан-
ционно преподаване уче-
ниците активно участват 
в процеса на собственото 
си обучение. В случая гло-
балната мрежа се използ-
ва като място, където е 
складирана необходимата 
информация. Тя може да 
бъде под формата на елек-

Е-обучението не е огледално 
на присъственото
По-дългите домашни провокират самостоятелната работа  
при дистанционното учене

тронна книга, каквито са 
т.нар. PDF, както наричат 
електронните книги на 
учебниците от I до VII 
клас, свободно достъпни 
на страниците на издател-
ствата. Може да бъде и 
под формата на допълни-
телни ресурси, като видеа, 
демонстрации, тестове, 
презентации, галерии със 
снимки, каквито са пълни-
те варианти на електрон-
ните учебници на големите 
издателства, които се полз-
ват чрез специални кодове 
за достъп. Тази учебна 
информация е на разполо-
жение на учениците, които 
могат да се запознаят с 
нея, а учителят е по-скоро 
фасилитатор, наблюдаващ 
и оценяващ процеса. Обу-
чението, базирано на ре-
сурси, развива уменията за 
практическо прилагане на 
знанията, синтезиране на 
информацията, окуражава 
учащите да се ангажират с 
въпроси, и развива критич-
ното им мислене. 

Проектно базираното  
е-обучение се осъществява 
в малки групи, на каквито 
може да се раздели всеки 
по-голям клас. За него е 
характерен комплексният 
познавателен процес, тъй 
като работата по проект из-
исква разнообразни по вид 
умения. Той също развива 
способността за критично 
мислене, за проучване и 
намиране на информация, 
както и за нейното структу-
риране. В резултат на този 
подход обучаемият става 
по-вещ в различни обла-

сти на живота, а не само 
по конкретния предмет 
или тема. Така например 
изявата на учениците като 
координатори на проекти 
провокира лидерството 
сред тях и ги мотивира за 
работа.

Проблемно базираното 
обучение също е подходя-
що за работа в малки групи 
и е вид самостоятелно 
учене. При него целта е 
сблъскване с определен 
проблем и решаването му 
чрез своеобразен брейн-
сторминг. То не е свързано 
с четенето на точно опре-
делен учебен материал, 
текстове или инструкции, а 
с решаването на конкретна 
проблемно ориентирана 
задача. 

И трите изброени техни-
ки наблягат на едно, а то е 
засилване ролята на 

самостоятелно 
учене чрез  

е-обучението,

а не буквално копиране на 
присъственото обучение. 

Персоналната комуника-
ция чрез имейли и чат стаи 
(в някои случаи затворени 
фейсбук групи) също е 
част от дистанционното 
обучение. Тя дава възмож-
ност и за индивидуален 
подход, за какъвто неви-
наги има възможност при 
присъственото обучение. 
Въпросът е в правилното 
разпределение на времето 
за една или друга форма 
на дистанционно обучение 

и намирането на точния 
баланс между различните 
техники, които могат да се 
използват. 

Провеждането на сед-
мични онлайн семинари 
също е вид иновативен 
подход за е-обучение. Той 
изисква активно участие от 
учениците, а най-добрият 
лектор, който може да бъде 
и ученик, е добре да бъде 
мотивиран с награда.

Телеконферентните 
връзки са добра възмож-
ност за привличане на 
външни участници, които 
да разнообразят учебния 
процес. Могат да бъдат 
реализирани и интерактив-
ни външни позвънявания, 
които да осигурят интерес-
но включване. 

Викторините също са 
добър подход за активно 
учене по време на дистан-
ционно обучение при ди-
ректна комуникация с кла-
са. Те могат да включват 
различни видове въпроси 
по подобие на тестовете 
– с отворен или затворен 
отговор и т.н. В случая 
викторината замества тес- 
та и е по-надежден начин 
за проверка на знанията и 
за активно учене, защото 
самостоятелното решава-
не на тест, за съжаление, 
не гарантира защита от 
преписване при онлайн 
обучението. Едно от ре-
шенията е, в случай че 
се дават тестове, те да 
са обвързани със срав-
нително кратко време за 
изпълнение, за да могат 
да се оценят реалните 

знания. Вече съществува 
и софтуер – Secure exam 
sofrware, който може да 
провери дали по време на 
решаване на тест от да-
дена платформа излизате 
извън нея, за да проверите 
правилния отговор. 

Проблемът  
с домашните

Преписването и труд-
ностите, които се срещат 
при необходимост от ре-
ална оценка на знанията 
на ученика, са едно от 
предизвикателствата на 
дистанционното обучение. 
Когато си сам, възмож-
ностите тип „Обади се на 
приятел“ от предаването 
„Стани богат“ са огромни. 

Ако домашното е под 
формата на създаване на 
текст, съществуват плат-
форми, в които този текст 
може да се провери за 
плагиатство, ако учите-
лят има съмнение. Това, 
разбира се, му създава 
допълнителна работа, но 
все пак е вид гаранция. 
Предварителното преду-
преждение на учениците, 
че текстовете за домашна 
работа могат да бъдат про-
верявани за плагиатство, 
също е вид превенция на 
преписването.

Най-често прилаганото 
решение при поставянето 
на домашни задачи с цел 
избягване на преписването 
е... по-дълги и по-сложни 
домашни работи. В този 
случай родителите няма 

защо да се сърдят на учи-
телите, които го правят, 
защото това е правилният 
подход при дистанционно-
то обучение. Домашните 
трябва да са по-обширни, 
по-дълги и по-обстоятел-
ствени, за да предизвикат 
по-задълбочено проучване 
и да доведат до самосто-
ятелна работа. В допъл-
нение може да се изиска 
от ученика да представи 
домашната си работа, за 
да се гарантира, че тя не е 
била създадена за сметка 
на свободното време на 
родителя. 

Нови тенденции 
в е-обучението

Най-новият подход в 
дистанционното обучение 
вече не приоритизира ра-
ботата със съдържанието. 
То, разбира се, присъства, 
но не е от първостепенно 
значение. На първо място 
се поставя фокусът върху 
диалога и съвместните 
дейности. Четири са ос-
новните педагогически 
перспективи в този про-
цес. Първата е когнитивна 
и се фокусира върху поз-
навателния процес, както 
и върху това как работи 
мозъкът при усвояването 
на нови знания и уме-
ния. Втората е свързана с 
емоционалния аспект на 
ученето, който включва 
процеси като мотивация, 
ангажираност, забавление. 
Акцент на поведенческата 
перспектива са придоби-
тите умения и отражение-
то върху поведението в 
резултат на обучителния 
процес, като се набляга 
на ролевите игри и прак-
тическото приложение 
на знанията. И накрая е 
социалната, която се фо-
кусира върху факторите, 
които могат да стимулират 
ученето, включително 
взаимодействието с други 
хора, съвместните по-
стижения, партньорската 
подкрепа. 

Е-обучението дава много 
възможности за педагоги-
чески практики и не бива 
да е ограничено в подхода. 
Напротив, предизвикател-
ството на COVID-19 може 
да провокира учителите и 
учениците да отделят по-
вече време за неща, които 
при нормални обстоятел-
ства се пропускат пора-
ди инерция или липса на 
време. А когато ползата от 
една практика е изпроб-
вана и доказано върши 
работа, вероятността тя 
да се ползва и в бъдеще, е 
много по-голяма. 

Новите подходи в онлайн обучението залагат не само на съдържанието, а се фокусират върху диалога  
и съвместните дейности
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ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води  
Георги Гълъбов, 
Адвокатско дружество 
„Стоянчева и Димитров“

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката 
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов. 
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон – 
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София, 
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

Уважаеми г-н Абрашев,
Съгласно чл. 4б от Кодекса 

за социално осигуряване оси-
гурените в универсален пенси-
онен фонд лица имат право да 
изберат да променят осигуря-
ването си от универсален пен-
сионен фонд във фонд „Пенсии“, 
съответно във фонд „Пенсии за 
лицата по чл. 69“, с увеличена 

осигурителна вноска в размера 
на осигурителната вноска за 
универсален пенсионен фонд 
не по-късно от 5 години преди 
възрастта им по чл. 68, ал. 1 и 
ако не им е отпусната пенсия 
за осигурителен стаж и въз-

раст. Предвид споменатата 
от вас година на пенсиониране 
е ясно, че нямате възможност 
да прехвърлите натрупаните 
по индивидуалната ви партида 
в универсален пенсионен фонд 
вноски в НОИ.

Предстои ми да се пенсиони-
рам през април 2022 година. Роден 
съм 1963 год. Имам 17 години вто-

ра категория и 20 – първа. Мога 
ли сега да си прехвърля втората 

пенсия в НОИ? 
Благодаря!

Юлиан Абрашев
Очакваме вашите въпроси

Деляна ЛУКОВА

Help center 
ще улесня-
ва работата 
на учители, 
ученици и 
родители за 

работа с облачните техноло-
гии. Идеята за създаването му 
е на четирима Google обучи-
тели – ниво 1 и 2, и на двама 
учители с високи технологич-
ни умения от пловдивското 
СУ „Любен Каравелов“.

„Помощта, която оказваме, 
е за учениците, учителите и 
родителите. Създадохме ви-
деа, чрез които да помогнем 
на всички участници в обра-
зователния процес. Всеки ден 
изпращаме по един имейл, в 
който обобщаваме подобре-
нията от деня и споделяме 
анкетата за обратна връзка. 
В началото децата ни търсеха 
за забравени пароли, но вече 
всичко се нормализира. Из-
брахме платформата G suite 
и приложенията на Google, 

защото учениците ни имат 
изградени навици за работа 
с тях“, обяснява преподава-
телят по информационни 
технологии Божидара Или-
ева. В момента, съвместно с 
ученици от X клас, се разра-
ботва сайт, които ще съдържа 
цялата тази информация на 
едно място и ще е в помощ на 
ученици, учители и родители.

„Провеждаме конферентни 
връзки. Създадохме анкети 
за обратна връзка, защото 
мнението на всеки е важно. 
Насърчаваме двигателната 
активност, здравословното 
хранене, разговорите с ро-
дителите и поставянето на 
конкретни цели. Продължа-
ваме да споделяме мнения, 
ресурси, опит и не на послед-
но място – екрани“, уточнява 
Божидара Илиева.

На въпрос: „Ако срещнеш 
учител в коридора, какво би 
му казал?“, ученическите 
отговори варират от: „Как сте, 
здрав ли сте?“, през „Много 
ми липсва училището, искам 

да започнем да си учим по 
нормалния начин“ до „Липс-
вате ми, липсват ми прияте-
лите, пазете се, обичам ви“.

Що се отнася до организа-
цията на обучението в облака, 
мнението на децата е поло-
жително. „Получих пълна 
информация днес“, „Помощ-
ните линкове са полезни“, 
„Изумен съм от бързите ре-
акции на учителите“.

От началото на втория уче-
бен срок учениците и учите-
лите се радват на нова сграда. 
Стаите са прекроени така, 
че да се оформят по-малки 
помещения за индивидуал-
ни занимания по музикални 
инструменти и пеене, тъй 
като училището е с профи-
лирано обучение по изкуства. 
Проектът за модернизация 
предвижда още нов корпус 
с физкултурен салон, басейн 
и др. Предстои обявяване 
на обществена поръчка за 
втория етап от реконструк-
цията, който съвпаднал с въ-
веждането на извънредното 
положение.

На официалното откриване 
на сградата петокласници 
демонстрираха виртуална и 
добавена реалност пред кме-
та Здравко Димитров. Под 
напътствията на преподава-
теля по математика Георги 
Стоев децата сканират кодове 
и добавят обекти, за да се 
пренесат в Древен Египет и в 
ерата на динозаврите. Ванеса 
обяснява каква е разликата 
между добавена и виртуал-
на реалност, а директорът 
Славка Щерева уточнява, че 
училището кандидатства за 
иновативно именно с тази 
иновация.

„Сами ще създаваме доба-
вена и виртуална реалност и 
ще споделяме тези ресурси 
с други училища. Кандидат-
стваме за финансиране на 
STEAM кабинет, като „А“ е 
арт, тъй като без изкуство не 
можем. Съчетаваме традици-
ите с модерния подход“, казва 
Щерева.

Ралица ГОСПОДИНОВА

8-годишната Мишел Михайлова от Белене 
спечели първа награда в Националния кон-
курс за детска рисунка „Наследници на Дечко 
Узунов“ с рисунката си „Момиче под дъгата“. 
„Толерантност“ е темата на 13-ото издание 
на Конкурса, организиран от Националното 
училище по пластични изкуства и дизайн 
„Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък. Изложбата 
с отличените творби и награждаването се 
проведе навръх 121-годишнината от рожде-
нието на Дечко Узунов – един от най-големите 
майстори в българската живопис. 

„Момиче под дъгата“ е щастливо, добро и 
влюбено в природата момиче. Най-трудно ми 
беше да нарисувам какво чувства момичето, 
но успях. Мисля, че с тази моя идея съм спе-
челила журито!“, коментира Мишел. 

За нея това е поредно отличие в рисуването. 
Има медали от редица национални конкурси: 
„Вълшебна палитра на детството“ – Карнобат 
(2017 г.), „Детство мое – реално и вълшебно“ 
– Ловеч (2018 г.), „Вяра и упование“ – Русе 
(2019 г.), както и награди от международни 
конкурси в Македония, Сърбия, Румъния.

Учителката на Мишел в детската градина 
забелязва нейния талант и родителите й я 
записват в артшкола „Колорит“ в областния 
град Плевен. Веднъж седмично Мишел е с 
учителката си Майя Ананиева още от 5-го-
дишна и интересът към четката и боите се 
увеличава. Тя ще участва и в голям конкурс  
във Вашингтон на тема „Зимни спортове“. 
„Нарисувах скиор, който се спуска, а слън-
цето наднича усмихнато зад една планина“, 
разказва Мишел. Вълнува се, защото само 
три деца от България ще бъдат класирани 
за едноседмичен престой в САЩ, където 
ще рисуват на огромната поляна пред Белия 
дом. „За мен ще е голямо приключение да 
летя над огромния океан. Ще се запозная с 
много нови приятели,  ще рисуваме заедно!“, 
въодушевено обяснява Мишел. Тя се колебае 
дали да стане  дизайнер на мебели или архи-
тект, защото мечтае сградите по улиците да 
са по-различни и по-цветни.

Мишел мечтае  
за по-цветен свят

Носител на много престижни награди е училищният 
ансамбъл „Тракийска младост“, създаден преди 85 години 

Мишел и рисунката „Момиче под дъгата“

Пловдивско училище създаде 
Help center за улесняване  
на работата в облака

Традиции и  
модерен подход
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Татяна ДИКОВА

Ако не е кметът 
на селото и два-
мата медиатори, 
моята работа и 
тази на учите-
лите нямаше да 

бъде така успешна.“ С тези думи 
започва разказа си директорът 
на ОУ „Черноризец Храбър“ 
в с. Крушаре, област Сливен, 
Пеню Дичев. Там се обучават 
169 деца, които са на 100% от 
уязвими групи. С тях работят 
15 педагогически специалисти. 

Учениците са обхванати в 6 
паралелки начален етап, като 
целодневната организация е за 
I, II, III и IV клас. В прогимнази-
алния етап паралелките са три.  
11 ученици над 16-годишна 
възраст също залягат над учеб-
ниците в самостоятелна форма 
на обучение. „Денят ни започва 
с оперативка с кмета. Много 
помага на училището, с негово 
съдействие изградихме и спорт-
на площадка. Сега тя пустее, 
но със сигурност отново ще се 
напълни с деца“, продължава 
директорът. Забравя да споме-
не името на кмета, нарича го 
просто момчето. А иначе това е 
Димо Санков.

„Децата ни са много взис-
кателни, винаги трябва да им 
е интересно, за да задържим 
вниманието им в час и да ги мо-
тивираме да учат. Предизвикаме 
ли интереса им, резултатите 
не закъсняват. Радваме се на 

представянето на децата ни на 
външните оценявания миналата 
година. То е повече от добро.“ 

И за да не загубят „скоростта“, 
учителите бързо се пренастрой-
ват към необичайната ситуация. 
В първите дни са подготвени и 
разпечатани учебни материали, 
медиаторът ги занася в маха-
лата. „Към днешна дата това 
не е актуално. Всеки класен 
ръководител сега е в група с 
класа си във „Фейсбук“, където 
се включват според урока и 
съответните предметчици“, про-
дължава разказа си Пеню Дичев. 
Разговорът ни не му пречи и той 
продължава да следи какво се 
„случва“ във виртуалната класна 
стая на второкласниците. Зани-
манието се води от учителката 
по география. 

Има ли учители, които из-
питват затруднения. Чистосър-
дечното признание е, че има. 
Тогава? Сутрин в пощата на 
училището вече са пристигна-
ли подготвените от тях учебни 
материали, които веднага се 
разпращат до учениците чрез 
„Фейсбук“. „Забелязах, че пър-
вите дни в онлайн пространство-
то работеха около 35% от учени-
ците. Интересът непрекъснато 
расте и вече са обхванати над 
50%. А „часовете“ все повече 
оживяват. Децата се надпревар-
ват кой по-бързо ще отговори на 
въпросите на учителя. Е, случва 
се да е неправилно, но важното 
е, че са в „клас“ и работят – раз-
казва директорът. – За нашите 
деца тази необикновена форма 

на работа е нещо ново и това 
провокира интереса им.“ Оказ-
ва се, че те дотолкова харесват 
онлайн общуването, че продъл-
жават да търсят любимите си 
учители и до по-късно, когато 
школският звънец отдавна би 
трябвало да е сложил край на 
учебния ден. 

Педагозите също много се 
стараят, например разнообразя-
ват урока с нестандартни идеи 
– нещо да се нарисува, нещо да 
се изпее или изиграе. 

В ОУ „Черноризец Храбър“ 
разчитат много и на семейства-
та. Учителите и родителите се 
познават добре. „Познавам и 
дядовците на нашите ученици. 
Някои от тях също са учили в на-
шето училище. Ако родителите 
не стягат децата да се занимават, 
няма как да разберем какво се 
случва в домовете“, продължава 
Пеню Дичев. С усмивка споде-
ля, че вече има случаи, когато в 
урока се включват и родители. 
„Знам, че резултатите от подо-
бен учебен процес едва ли ще 
са високи, както ни се иска. Но 
е важно децата да не забравят, че 
ваканцията свърши и е време за 
училище.“ 

В „Черноризец Храбър“ са 
подготвени да ползват и учебни 
платформи. Запознават с техни-
те възможности и родителите. 
Проблемът е, че достъпът до 
тях е силно затруднен. „Затова 
работим както можем – най-
важното е да не загубим инте-
реса на децата“, повтаря пак 
директорът. Това е и причината 

учителите да се надпреварват 
как по-атрактивно да провеждат 
учебните занимания, споделят 
идеи, провокират се. В помощ 
идва и телевизията с учебните 
часове. Ролята на учителя е да 
проконтролира дали децата са 
пред екрана.

Не на последно място, Пеню 
Дичев посочва изключителната 
роля на медиаторите в тази 
ситуация. „Без тях не мога да ра-
ботя. Единият – Илия Тодоров, 
живее в махалата. Със средно 
образование е, изключително 
интелигентно момче е и много 
ми помага. Плътно до мен ос-
тава вторият медиатор – Митко 
Господинов. При нас е по линия 
на „Приобщаващо образова-
ние“. С него сме, така да се каже, 
действащият оперативен щаб. 
По всяко време сме в готовност 
да получаваме и предаваме на-
татък актуалната информация.

Митко е на „ти“ със съвре-
менните технологии. Има ико-
номическо образование. Но 
настоях и той сега продължава 
подготовката си за придобиване 
на педагогическа квалификация 
в Тракийския университет в 
Стара Загора – „Начална и пред- 
училищна педагогика с инфор-
матика“, пояснява директорът. 

Не крие, че използва всички 
възможни законови средства за 
поощряване на този необикно-
вен екип, който работи с любов 
към професията на учителя и с 
любов към децата, поверени му 
от техните семейства.

Борислава БОРИСОВА 

Във видинската Професионална 
гимназия по туризъм „Михалаки 
Георгиев“ е тихо както във всички 
български училища днес. Вратите 
на школото са затворени. Само 
ако се заслуша човек, ще чуе от 
втория етаж на едно от помещени-
ята в училището шума на тракащи 
шевни машини. От няколко дни 
тук кипи труд – преподавателите се 
подготвят, за да се включат в ини-
циативата на МОН за ушиването 
на защитни маски за многократна 
употреба в професионалните гим-
назии по облекло в страната, обяс-
нява началникът на РУО – Видин, 
Веселка Асенова.

„Свързах се с директора на 
„Михалаки Георгиев“ Евлогия  
Манджукова и бързо направихме 
план. Създаде се организация 
само за ден. Очакваме заявки от 
колегите в област Видин. После, 
ако има капацитет и възможност, 
ще се продължи и с ушиването на 
още маски“, уточнява Веселка Асе-
нова. И допълва, че ще се следват 
определени изисквания – маските 
ще са за многократна употреба, ще 
са трипластови и с размер. 

Директорът на ПГТ „Михалаки 
Георгиев“ Евлогия Манджукова 
разказва, че идеята училището да 
се включи в ушиването на маски, се 
заражда още преди първите доказа-
ни случаи на коронавирус у нас, ко-
гато започва да се усеща недостиг 
на предпазни средства по аптеките. 
Единственото притеснение е дали 
от Министерството на здравеопаз-
ването ще допуснат изработката на 
маски от плат. Оказва се, че няма 
проблем, ако платът е памучен (над 
70% съдържание на памук) и ако е 
трипластов. В момента се използва 
плат, наличен на склад в училище-
то, но има готовност за снабдяване 
и с допълнителен. Училищната 
сграда е заключена и достъп до 
нея имат само хората, ангажирани 
с ушиването. За тях са осигурени 
дезинфекционни материали.

Донка ТЪНКОШИЕВА

Докато има градове, в които няма общест-
вен посредник, Бургас се сдоби с още един. 
Василена Аргирова и Йоана Пеева от ППМГ 
„Акад. Н. Обрешков“ са победителите в 
конкурса за избор на младежки ученически 
омбудсман и негов заместник на територия-
та на община Бургас.

Двете математически надежди получиха 
оценка от 5.78. На второ и трето място 
са класирани съответно Натали Бонева и 
Константин Александров от Търговската 
гимназия с оценка от 5.76 и Николай Петков 
и Бионсе Бутева от Английската езикова 
гимназия с оценка от 5.72.

При последвалото тайно гласуване Ва-
силена и Йоана получиха 3 от гласовете на 
комисията, представляващи 2/3 от необхо-
димия кворум.

Комисията по избора е в състав: председа-
тел Тодор Стамболиев – обществен посред-
ник на Община Бургас, и членове Богдана 
Маринова – директор на дирекция „Човешки 
ресурси“ в Община Бургас, Станка Новако-
ва – координатор на асоциация „Бургаски 
младежки детски парламент“ (АБМДП) 
– Бургас, Ангел Тодоров – председател на 
АБМДП, и Гергана Петрова – заместник-
председател на АБМДП.

Новакова коментира, че идеята за уче-
нически омбудсман тръгва от Бургас, но 
проектът, въпреки че е имал осигурени 
партньори и от Осло, Норвегия, се проваля. 

Затова Стара Загора и Пловдив изпреварват 
и избират ученически обществен посредник. 
Бургас е другият град, който вече има такава 
работеща институция. „Избраните ще се 
занимават само с правата на учениците. 
Естествено, те ще получават подкрепата 
от бургаския обществен посредник Тодор 
Стамболиев“, подчерта Новакова.

За конкурса са подадени документи за 

участие от 13 екипа от 7 училища от община 
Бургас. В продължение на два дни е прове-
дено събеседването с всички кандидати от 
5-членната комисия. „Всички участници се 
представиха впечатляващо добре. Даваме 
старт на един нов глас, на едно ново начало 
за изразяване на младежка ученическа граж-
данска позиция на територията на община 
Бургас“, коментира Стамболиев. 

В надпревара  
за детския интерес
Кмет и двама медиатори помагат на екипа  
на ОУ „Черноризец Храбър“ в сливенското село 
Крушаре да стигне до всеки ученик

Във Видин 
шият  
защитни маски

Преподаватели шият маски в празната 
видинска  гимназия

Правата на бургаските ученици ще се защитават от  младежките омбудсмани 
Василена Аргирова  и Йоана Пеева  от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“

В Бургас има ученически омбудсман
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 
(понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“. 
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (библиотека-
та), ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

Контакти: София 1113, 
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2020

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Химия. Природните науки  

в образованието“
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

ОТОКОНКУРС
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Снимката е отличена в четвъртото издание  
на Националния фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“.

Автор Александър Каменов, НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

ационално издателство „Аз-буки“  
очаква творбите за  
V издание на Националния фотоконкурс  
„Моето училище е най-хубавото“. 

В Конкурса могат да участват: 
Ученици от I до XII клас, които представят  
във фотоси училищния живот.
Авторски творби се прие мат до 1. XI. 2020 г. 
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса“ 
Участието в Конкурса е без такса.  
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg

Изпратените снимки се оценяват  
от авторитетно жури с председател  
проф. д-р Станислав Семерджиев –  
ректор на НАТФИЗ,  
изпълнителен директор на Световната асоциа-
ция на филмовите и телевизионни висши училища.

Победителите се обявяват през декември 2020 г. 

Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени  
в специален календар за 2021 г. 

Ученическите творби ще бъдат публикувани  
в изданията на „Аз-буки“.

Н
Под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

„Моето училище е най-хубавото“
Пети национален фотоконкурс

З
аради пандемията се налага да бъ-
дат прекъснати действащи научни 
мисии на Марс, съобщава Европей-
ската космическа агенция (ЕКА). 
Решението е следствие от разпрос-
транението на коронавируса и нуж-
дата да се намали броят на служи-
телите в контролните центрове на 
ЕКА. Затова някои от мисиите ще 
бъдат временно прекъснати.

Сред тях са четири мисии, две 
от които на Марс – ExoMars Trace 
Gas Orbiter и Mars Express. Двата 
апарата обикалят около Червена-

та планета и събират данни за нея. 
Exomars е и комуникационна стан-
ция за бъдещите марсоходи на ЕКА. 
Двата апарата са в стабилна орби-
та и временното изключване на ин-
струментите им няма да се отрази 
негативно на бъдещата им работа.
Спира се и мисията Cluster с чети-
ри апарата, които изследват маг-
нитното поле на Земята и как то 
се влияе от слънчевия вятър. Пре-
късва се и Solar Orbiter – най-новата 
мисия на ЕКА, която пътува към 
Слънцето.

От ЕКА не уточняват в какъв срок 
ще бъде възобновена работата на 
четирите мисии. Решението ще се 
взима поотделно за всяка от тях в 
зависимост от развоя на събитията.
Останалите мисии, които се ръ-
ководят от центъра в Дармщад, 
засега продължават работата си 
нормално. Тяхната специфика поз-
волява по-лесен контрол и вече са 
направени системи, които дават 
възможност за  работа на екипите 
от разстояние, като в контролни-
те зали има само по един човек.

Прекратяват се 
научните мисии на Марс
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as reliable for measuring outcomes before, during and after treatment (Georgieva, 2010). Likewise, 
Russian researchers (e.g., Belyakova & D’yakova, 2003; Vlasova & Bekker, 1983) have employed a 
methodology that permitted them to develop a relatively comprehensive measure of childhood stut-
tering. Nonetheless, at present, there is no universally accepted method for assessing the severity of 
stuttering. This may account for the fact that quantitative assessment of the frequency of “stuttering 
moments” may not correspond to the more qualitative assessment of stuttering severity. 

There also remains a lack of clarity regarding the differential diagnosis of speech disfluency in 
children who stutter (CWS) versus children who do not stutter (CWNS) (Tumanova, Conture, Warren, & 
Walden, 2014). There is no commonly agreed upon or unified means for assessment of the various types 
of speech disfluency.  The heterogeneity of disruptions in the tempo, rhythm, and fluency of speech and 
the differing methods used to measure them only serve to compound the problem further. Hence, there 
is a need to develop more consistent means for determining children’s stuttering severity.

Aim of the study
The aim of the present investigation was to determine (1) the frequency of ND and 

SD in young CWS and CWNS and (2) whether SD serves as a risk factor for stuttering in 
CWNS. 

Participants
Thirty preschool-age children served as participants.  The participants’ ages ranged 

between 4½ to 6½ years (mean age = 5 years, 8 months). Inferential analysis indicated no 
significant between-group (i.e., CWNS vs. CWS) difference in chronological age (U = 73.0, p 
< 0,109).  All participants exhibited no hearing or visual impairment and had no cognitive 
impairment based on their medical history and an interview with a speech-language thera-
pist. 

Of the 30 participants, sixteen were CWNS (with the Male to Female ratio = 1:1) 
and fourteen were CWS (with the Male to Female ratio = 4:1). All 16 CWNS attended two 
kindergartens in Moscow and all 14 CWS attended special groups for children with speech 
and language disorders associated with the same kindergartens from two Moscow districts. 

The severity of each CWS’s stuttering (i.e., mild, moderate or severe) was determined using a 
scale of stuttering severity (Belyakova & D’yakova, 2003). Mild severity of stuttering was determined 
when “stuttering moments” were observed only in spontaneous speech; moderate severity of stuttering 
was determined when the “stuttering moment” are presented during both dialogue and monologue; and 
severe stuttering was determined when the “stuttering moments” are observes in all types of speech 
including speaking in unison and modeled speech. Using the Belyakova and D’yakova (2003) scale of 
stuttering severity, three of the CWS were classified as mild, ten as moderate, and one as severe. 

Method
Using an IPhone 7 voice recorder, each participant was audio recorded during a 

20-to-30-minute session. Each spoke during conversation and while storytelling (i.e., de-
scribing a set of pictures). Subsequent to recording, a 100-word sample was obtained for 
each participant from both the conversational dialogue and the storytelling monologue. 
This resulted in a total of at least 200 words spoken for each of the 30 participants. 

The qualitative analysis of speech disfluencies was conducted in 3 stages:
Stage 1: Counting Total Disfluencies. Based on listening to the audio recording of each 

subject’s two speech samples (conversation and storytelling), the total number of spoken words, 
number of disfluent words and the determination of the total percentage of disfluency (TD, %).

The percentage of TD was calculated by the formula:

Total Disfluent Words X 100 % = TD (%)
Total Words Spoken

Stage 2: Counting Total SD and ND. Based on listening to the audio recordings 
of each subject’s two speech samples the total percentage of SD (%, total SD) and total 
percentage of ND (%, total ND).

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 5/2019 г. 14 2 – 8 април 2020 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Автоматизирано управление  
на мрежова инфраструктура“

Христо Христов
ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Ангел Игнатов
„Информационно обслужване“ АД – Пловдив

1. Въведение
IT индустрията непрекъснато разработва и разви-

ва нови технологии, средства и методи за мрежово адми-
нистриране. Много от тях се предлагат с конкурентни 
предимства, които системният администратор е необ-
ходимо да познава.

Разширяването на мрежовата архитектура в една 
компания води до увеличаване на работата по нейното 
администриране. Това, от своя страна, заставя ком-
паниите да наемат нови специалисти или да търсят 
поддръжка от външни фирми, което повлиява негативно 
върху финансовите вложения на компаниите, а често и 
върху ефективността на администриране. Най-същест-
веният проблем при разширяването на мрежова инфра-
структура се оказва въпросът за нарастването на ней-
ната сложност. При поддръжка на сложна мрежова среда 
често се случва и най-опитни специалисти да се затруд-
няват, като при разрешаването на еднотипни задачи от 
различни администратори се стига до прилагането на 
различни решения. Проблемът е още по-комплициран, тъй 
като при многократното изпълнение на рутинни, често 
срещани мрежови задачи системните администратори 
са склонни да допускат различни типове грешки. Напри-
мер при модернизация или частична подмяна на същест-
вуваща мрежова инфраструктура, при оптимизиране на 
съществуващи мрежови решения, при интегриране на 
нова софтуерна компонента критичните ситуации, воде-
щи до усложнения по поддръжката на мрежовата среда, 
нарастват значително. В практиката унифицираното 
решение на тези проблеми е известно като „автомати-

Съдържание  
на сп. „Математика  
и информатика“,   
кн. 6/2019:
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ 
СТАТИИ

Discrete Mathematics and 
Programming – Teaching 
and Learning Approaches /  
Mariyana Raykova, Hristina 
Kostadinova, Stoyan Boev

Автоматизирано управление на 
мрежова инфраструктура / Хрис-
то Христов, Ангел Игнатов

Converter from Moodle Lessons 
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encies have been considered not only from the stand-
point of disorder, but as a stage of normal speech devel-
opment (e.g., Filatova, 2003; Colbrun, 1985; Myers, 1998; 
Starkweather, 2002; Yaruss, Newman, & Flora, 1999).

In the Russian literature, Levina (1981) was the 
first to consider speech disfluency a normal part of 
speech maturation in children. More recently, Belyako-
va and colleagues have reported age-specific changes in 
speech disfluency during early childhood—changes com-
mensurate with normal speech development (Belyakova & 
D’yakova, 2003; Belyakova & Filatova, 2008). In children 
between the ages of 1½ and 2½ years, they identified only 
a small number of speech disfluencies, mainly associated 
with repetitions of isolated sounds or their combinations, 
and prolonged pauses between words. In children be-
tween the ages of 2½ and 3½, they observed a substantial 
increase, not only in the number of speech disfluencies, 
but also in the type disfluency. Beside sound/syllable rep-
etitions, prolonged pauses, and breathing iterations, the 
children began to produce whole-word repetitions and 
revisions.  Finally, for children between 3½ and 5 years 
of age, there was a reduction in the number of types 
of speech disfluencies, with whole-word repetitions, be-
tween-word pauses, revisions, and interjections remain-
ing the most common. This apparent trajectory of chang-
es of speech disfluencies has been taken to suggest that 
for children aged 2½ to 3½ years, the functional system 
of oral speech is being intensively developed.  This may 
render the functional speech system “hypersensitive” to 
various endogenous and exogenous factors for children 
of this age (Belyakova & Filatova, 2008, 2018; Belyakova, 
Goncharova, Filatova, & Xatnukova-Shishkova, 2017) as, 
for example, when they are repeatedly interrupted by 
others.

The measurement of stuttering behavior has a long 
history in the literature (e.g., Johnson et al., 1959; Con-
ture & Kelly, 1991; Yaruss et al., 1997; Curlee, 2007; Tu-
manova, Conture, Warren, & Walden, 2017). Among oth-
ers, Pellowski and Conture (2002), and Yairi and Ambrose 
(2005) differentiate the various types of speech disfluency 
into: 1) normal disfluencies (ND) that include phrase 
repetitions, fillers or interjections, revisions, and tense 
pauses occurring between words; and 2) stuttered dysflu-
encies (SD) that include sound/syllable repetitions, mon-
osyllabic whole-word repetitions, sound prolongations, 
and “blocks” within words.

In Europe, Great Britain, and United States, var-
ious assessment instruments have been employed, in-
cluding Systematic Disfluency Analysis (Campbell & Hill, 
1987), the Assessment of Child’s Fluency (Rustin, Bot-
terill, & Kelman, 1997), the Stuttering Severity Instru-
ment (SSI) for Children and Adults (Riley, 1994, 2009), 
the Computerized Scoring of Stuttering Severity (Bakker, 
2009) and the Test of Childhood Stuttering (TOCS; Gil-
liam, Logan, & Pearson, 2009). Of these tests, the SSI 
is most widely used internationally, and seemingly is a 
valid as well as reliable index of stuttering. 

Given the importance of test accuracy, reliability and 
validity, Bulgarian researchers have selected those stuttering 
assessment instruments that appear to be most valid as well 
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зиране на мрежови операции“ (Hämäläinen et al., 2012; Mihăilă 
et al., 2017). Автоматизираното конфигуриране и управле-
ние на мрежи позволява на системния администратор 
да извършва по-ефективно своята работа, като съще-
временно е по-продуктивен. В отделните компании този 
въпрос се разрешава от различни софтуерни приложения.

В настоящата статия посочваме някои специфи-
ки при управлението на процеси, подходящи за авто-
матизация, категоризираме тези процеси по сложност, 
разглеждаме популярните системи и средства за при-
ложение и разработване на автоматизирано мрежово 
управление на устройства, като в заключение предста-
вяме авторско софтуерно решение за автоматизирано 
управление на мрежова инфраструктура, придружено с 
анализ на неговите силни и слаби страни.

2. Автоматизация на процеси в мрежовото 
администриране

2.1. Анализ на мрежови процеси, подходящи 
за автоматизация

Много от процесите в мрежите подлежат на ав-
томатизация – от т.нар. readonly процеси до такива, 
които зависят от динамично променящи се условия 
(Burns et al., 2001; El-Darieby & Bieszczad, 1999). Readonly 
процесите отразяват, верифицират и архивират със-
тоянието на мрежата. Такива например са: запазва-
нето на конфигурациите на устройствата в база от 
данни, генериране на списък и опис на хардуерните ус-
тройства, проверка на ключови стойности, сравнение 
на действителното състояние с шаблони и т.н. Харак-
терното за тези процеси е, че при тях не настъпват 
промени в състоянието на активното оборудване. По-
ради тази своя черта те са идеалният кандидат за 
автоматизация.

Процесите, които предполагат извършването на 
тестове и интеграцията на нови обекти в мрежовите 
устройства, също са отлични кандидати за автомати-
зация. При тях могат да се автоматизират опреде-
лени проверки и действия, в които се проследяват и 
отчитат техни ключови параметри. Например такива 
тестове са периодичните проверки за състоянието на 
отделни параметри на мрежовата инфраструктура и 
устройствата, за които при незадоволителни резулта-
ти се генерират уведомления. Такъв е подходът и при 
интеграцията на нови обекти в мрежата. 

Процесите с една идея по-сложни от по-горе споме-
натите, които са свързани с автоматично разпознаване 
и конфигуриране на устройства, при което се интегрират 
и инсталират нови обекти, също подлежат на автома-
тизация. При тези процеси се изграждат нови обекти, 
които променят както състоянието на устройствата 
от пасивни на активни, така и поведението им, т.е. тези 
процеси зависят от променящите се параметри в мрежо-
вата среда и условията в нея. Поради това автоматиза-
цията в тези процеси е с по-висока степен на сложност. 
За тях в литературата се е приело понятието „автома-
тизиране на развоя“, т.е. тестване и въвеждане в експло-
атация на нови технологии, нови процеси, нови продукти 
и др. Успешното им интегриране се реализира на етапи, 
тъй като често то е свързано с миграция към нова мре-
жова инфраструктура. Освен това софтуерът при тези 
процеси е по-сложен, защото е необходимо да проследява 
допълнителни показатели за оценка работата на мрежа-
та, и по-специално за услугите, които се предоставят.

Откъс от „Speech Disfluencies of Preschool-age 
Children who Do and Do not stutter“

Yulia O. Filatova
Moscow Pedagogical State University – Moscow (Russia)

Dobrinka Georgieva
South-West University “N. Rilski” – Blagoevgrad (Bulgaria)

Introduction
The term “stuttering” may be used as a diagnostic 

label as well as a description of speaking behavior.  As 
a diagnostic label, stuttering refers to a complex, multi-
dimensional composite of behaviors, thoughts and feel-
ings of persons who stutter (Yaruss and Quesal, 2004). 
As a descriptor of behavior, stuttering refers to disrup-
tions in the forward flow of speech-language planning 
and production such as sound/syllable repetitions (e.g., 
“so-so-so-some”) or sound prolongations (e.g., “ssssome).” 
Whether referring to the diagnostic label or descriptor 
of behavior, the onset of the disorder is typically during 
early childhood.  Therefore, increasing our knowledge of 
those factors that contribute to the onset of stuttering 
during early childhood is essential to better understand-
ing, diagnosing and treating the problem. 

 Research to date strongly suggests that speech 
disfluencies are central features of stuttering or “stutter-
ing moments” in childhood (e.g., Conture, 2001; Curlee, 
2007) and such sound/syllable repetitions, monosyllabic 
word repetitions, sound prolongations, and tense pauses 
are often perceived to be associated with excessive mus-
cle tension (e.g., Johnson, 1955; Gregory, 1986; Van Riper, 
1982; Yairi, 1997). Furthermore, children’s speech disflu-

Съдържание  
на сп. „Чуждоезиково  
обучение“, кн. 5/2019:
ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Eine exemplarische Studie zur 
Nutzung von Anglizismen im 
Aufmacherartikel einer deutschen 
Tageszeitung / Hans W. Giessen

Езикова теория и езикова ре-
алност – категориите вид, време, 
наклонение и залог в учебните 
помагала по новогръцки на гръц-
кото средно образование / Борис 
Вунчев, Елена Чаушева  Заглавието е на редакцията

www.foreignlanguages.azbuki.bg

Главен редактор
Проф. д.н Димитър Веселинов
Е-mail: dvdimitrov@uni-sofia.bg

Редактор

Николай Кънчев 
0888 81 56 45

Тел.: 02/425 04 70 
02/425 04 71

Е-mail: foreignlanguages@azbuki.bg

TT

София – Sofia
2019

Foreign Language 
Teaching

Bulgarian Educational Journal 
 volumE 46  numBEr 5, 2019

Цена 6.00 лв.

Ч
УЖ

Д
О
ЕЗ

И
К
О
В
О
 О

Б
УЧ

ЕН
И
Е 

• 
к
н
и
ж
к
а
 5

 •
 2

01
9 

го
д
и
н
а

година XLVI

52019

Национално 
издателство 
за образование  
и наука

www.azbuki.bg

НаучНо списаНие

 годиНа XLVI  кНижка 5, 2019

Чуждоезиково 
обучение

ISSN 0205 – 1834

The Foreign Language Teaching Journal articles 
are indexed, referred and abstracted 
in Web of Science

The Foreign Language Teaching Journal articles  
are listed through EBSCOhost Research Databases

Foreign Language Teaching Journal is included 
in the European Reference Index for the Humanities  
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

The Foreign Language Teaching Journal articles  
are full text indexed by the Central and Eastern 
European Online Library (CEEOL)

The Foreign Language Teaching Journal articles are 
indexed by Google Scholar, Primo® (Ex Libris)  
and Summon® (ProQuest)

Web of Science Core Collection

Foreign Language Teaching Journal is indexed, referred 
and abstracted in Russian Science Citation Index

The journal is listed, indexed and abstracted in:

Списанието се реферира и 
индексира в Web of Science

Диагностика  
на заекването



ИзбраноИзбрано

Брой 14, 2 – 8 април  2020 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 14, 2 – 8 април  2020 г. стр. Vстр. IV

Най-сложните за автоматизиране са процесите, които съдържат операции в отговор 
на събития по мрежата. Това може да включва аварии, отговор на атаки, отговор на кри-
тични стойности на показатели и др. От софтуерна гледна точка тези процеси са трудни 
за автоматизация заради възникването на непредвидени ситуации, които изискват човешка 
намеса.

Въз основа на така направения анализ следва да представим категоризация на мрежо-
ви процеси, подлежащи на автоматизация.

2.2. Категоризиране на мрежови процеси, подлежащи на автоматизация
В настоящата подточка категоризираме мрежовите процесите, подлежащи на авто-

матизация. Категоризацията започва от по-лесните за автоматизиране мрежови процеси и 
продължава с по-трудните.

Категоризация на мрежови процеси, подлежащи на автоматизация, според 
тяхната сложност

1) Процеси, подлежащи на автоматизиране, при които единствено се подават коман-
ди към устройството, като например при архивиране на конфигурации, еднакви промени, 
инвентарна информация и т.н.

2) Процеси, подлежащи на автоматизация, след предварително моделиране на състоя-
ние: изискват експертна намеса (проверка на условие, изпълнение на действия в зависимост 
от резултата, действия, изпълнени в определена последователност, синхронизиране на дей-
ности/резултати).

3) Процеси, зависещи от отговор на динамично събитие (изпълнение на действия в 
отговор на събития). Изисква се предварителна подготовка като дефиниране на събития, 
дефиниране на сценарий от действия съобразно динамично настъпване на събитие, тества-
не, верификация и обработка на грешки.

4) Процеси, подлежащи на автоматизация, но изискващи човешка намеса. Извършва се 
набор от действия, след като бъдат одобрени/допълнени от оператор.

3. Системи и средства за управление на мрежова инфраструктура
3.1. Водещи платформи в областта 
В областта на компютърните мрежи има разработени мощни системи за автома-

тизирано управление, които се прилагат, развиват и поддържат от големи общности. Тези 
системи позволяват да бъдат автоматизирани широк набор от дейности и процеси, извърш-
вани от системните администратори. Както в големите корпоративни организации, така 
и при по-малките, където се управляват до няколко сървъра, се използва поне една система 
за автоматизирана мрежова администрация. Сред най-популярните в областта и масово 
използвани от общността на системните администратори са системите Ansible, Chef и 
Puppet. Тези софтуерни системи са се разпространили и наложили като водещи поради много 
и различни причини. Сред основните причини за тяхното масово внедряване са многото раз-
работени разширения над основната им функционалност, предоставени чрез специализирани 
модули, добавки (plugins) и приложен програмен интерфейс (API). Съществена черта на сто-
тиците разширения на системите Ansible, Chef и Puppet е, че предлагат хиляди безплатни 
решения. При това допълнителните възможности, освен за употреба във функционираща 
мрежова среда, се използват и за извършване на симулативни и експериментални системни 
тествания, което е особено важно за областта. Не на последно място, популярността на 
системите Ansible, Chef и Puppet и техните свободно достъпни разширения предоставят 
възможност за разработка и интеграция на собствени и специфични добавки (plugins).

Работата на Chef и Puppet е базирана на технологията DSL (Domain Specific Languages) 
и по своята същност представлява „договори“ със сървър или мрежово устройство. Чрез тях 
се предоставя възможност да се указват файлове или пакети, дефинират се състояния на 
конфигурацията и набора от услуги, които могат да бъдат активни или не, докато управле-
нието и изпълнението на тези договори се извършва от инструментите на средата.

Работата на Ansible е аналогична на Chef и Puppet, като съществено различие е упо-
требата на технологията SSH. Благодарение на нея не се налага инсталация на агент на 
устройството. Заради това улеснение Ansible е предпочитан и технически по-добър избор за 
автоматизация на мрежови устройства. Друго съществено предимство на Ansible пред Chef 
и Puppet е възможността за групиране на устройствата според тяхната функционалност 
или роля, както и задаването на съответствия между конфигурацията и ролите. Чрез та-
кова групиране се постига намаляване на броя на уникалните за управление устройства, 
вследствие на което драстично се намалява работата на системния администратор.

3.2. Средства за разработка на собствени решения
Универсален инструмент, от софтуерна гледна точка, за разработване на автома-

тизирани решения в мрежовото администриране са скриптовите езици за програмиране. 
Например (Stoitsov & Rangelov, 2014) коментират PHP имплементация на API интерфейс 

за RouterOS при интегриране с външни системи. За скриптовия език при мрежовата 
автоматизация може да се мисли като за „канап“, който свързва всички технологии. 
Повечето популярни и силно развити скриптови езици за програмиране като Python, 
PHP, Ruby, Perl, Expect и т.н. се възприемат като подходящи средства за разработване 
на софтуерни мрежови решения главно заради силната си програмна съвместимост с 
други софтуерни технологии и интерпретативния характер на изходния код, за който 
не се налага компилация преди изпълнение. Към настоящия момент поради масовата 
си използваемост от софтуерната общност Python е с няколко крачки по-напред в 
развитието пред останалите скриптови езици за програмиране. Той е разработен в 
началото на 90-те години като надежден скриптов език с общо предназначение в про-
грамирането (Donaldson, 2013; Guttag, 2016). Според доклад на TIOBE Index за юни 2019 г. 
Python е третият най-широко разпространен и масово използван език за програмиране, 
като прогнозата на анализаторите е, че „до 3 – 4 години той ще се превърне в най-
употребявания език“. Python има хиляди готови модули, които предлагат решаването 
на множество специфични проблеми с имплементация на минимален обем изходен код. 
В частност, за Python могат да се посочат и някои функционални предимства, какъвто 
например е случаят с библиотеката Virtualenv, чрез която: се постига управление на 
средата на Python за всеки проект; не се налага администраторски достъп за инста-
лиране или ъпгрейд на модули; постига се изолация на промените между отделните 
проекти и т.н. Поради тези и много други причини Python се счита, че е най-подходя-
щият програмен инструмент за разработване на автоматизирани софтуерни мрежови 
решения.

Други широко разпространени и използвани средства за намиране на решения 
за автоматизирано управление на мрежови устройства са т.нар. шаблонни езици 
(templating language). Чрез тях се постига дефиниране на съдържание, като например 
модел за конфигуриране на външен и вътрешен интерфейс, контрол на достъпа, поли-
тика за качество на услугата (QoS – Quality of Service) и т.н. В инструментариума на 
шаблоните езици са включени стандартни езикови средства за работа, като вложени 
изрази, употреба на променливи, условни оператори, логически оператори, цикли и др. 
По-известните шаблонни формати са Embedded Ruby (ERB) и Jinja2. Първият позволява 
да се използват възможностите на езика Ruby, докато вторият е по-широко използван 
заради тясната си връзка с Python и Ansible.

Към популярните и ефективни средства за автоматизирано управление на мре-
жова инфраструктура спадат платформите на големите производители на мрежово 
оборудване, от които най-голям пазарен дял имат HP, Cisco и Juniper. Тези компании, 
притежаващи мултимилионен бизнес, са разработили собствени софтуерни платфор-
ми, каквито са HP BTO (Hewlett-Packard Business Technology Optimisation), Cisco Prime 
Infrastructure и Juniper Network management and operations. Макар и тези платформи 
да са много добри средства за автоматизирано управление на мрежова инфраструкту-
ра, тяхното приложение в хетерогенна среда, съставена от устройства на различни 
производители, е с ограничени възможности. Поради тази причина в големи по мащаб 
мрежови инфраструктури споменатите платформи са със слабо приложение.

4. Разработване на авторско софтуерно решение за управление и адми-
нистриране на мрежови устройства

Работата на старшия системен администратор в компанията „Информационно 
обслужване“ АД, която поддържа десетки хиляди активни мрежови устройства, е свърза-
на с възникването на множество непредвидени мрежови конфликти. Част от работата 
на администратора е да разрешава ситуации, при които се изисква конфигуриране или 
промяна в състоянието на няколкостотин устройства във възможно най-кратък срок. 
Извършвайки задълбочен анализ над мрежовата инфраструктурата на „Информационно 
обслужване“ и съществуващите софтуерни системи за автоматизирано управление на 
мрежи, ведно със средствата за разработване на такива системи, през 2018 г. взехме 
решение да разработим собствено софтуерно приложение, по-късно наречено RouterCfg.

Логично е да се постави въпросът защо при наличието на толкова и различни 
платформи и системи за автоматизирано управление на мрежи се стигна до избор за 
разработването на собствено приложение. Анализът на функционирането на мрежова-
та инфраструктурата на „Информационно обслужване“ и съществуващите софтуерни 
системи за автоматизирано управление на мрежи освен ефективността на управление 
на инфраструктурата включваше и много други въпроси, по-съществените от които 
са свързани със следните казуси.

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 6/2019 г.
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Най-сложните за автоматизиране са процесите, които съдържат операции в отговор 
на събития по мрежата. Това може да включва аварии, отговор на атаки, отговор на кри-
тични стойности на показатели и др. От софтуерна гледна точка тези процеси са трудни 
за автоматизация заради възникването на непредвидени ситуации, които изискват човешка 
намеса.

Въз основа на така направения анализ следва да представим категоризация на мрежо-
ви процеси, подлежащи на автоматизация.

2.2. Категоризиране на мрежови процеси, подлежащи на автоматизация
В настоящата подточка категоризираме мрежовите процесите, подлежащи на авто-

матизация. Категоризацията започва от по-лесните за автоматизиране мрежови процеси и 
продължава с по-трудните.

Категоризация на мрежови процеси, подлежащи на автоматизация, според 
тяхната сложност

1) Процеси, подлежащи на автоматизиране, при които единствено се подават коман-
ди към устройството, като например при архивиране на конфигурации, еднакви промени, 
инвентарна информация и т.н.

2) Процеси, подлежащи на автоматизация, след предварително моделиране на състоя-
ние: изискват експертна намеса (проверка на условие, изпълнение на действия в зависимост 
от резултата, действия, изпълнени в определена последователност, синхронизиране на дей-
ности/резултати).

3) Процеси, зависещи от отговор на динамично събитие (изпълнение на действия в 
отговор на събития). Изисква се предварителна подготовка като дефиниране на събития, 
дефиниране на сценарий от действия съобразно динамично настъпване на събитие, тества-
не, верификация и обработка на грешки.

4) Процеси, подлежащи на автоматизация, но изискващи човешка намеса. Извършва се 
набор от действия, след като бъдат одобрени/допълнени от оператор.

3. Системи и средства за управление на мрежова инфраструктура
3.1. Водещи платформи в областта 
В областта на компютърните мрежи има разработени мощни системи за автома-

тизирано управление, които се прилагат, развиват и поддържат от големи общности. Тези 
системи позволяват да бъдат автоматизирани широк набор от дейности и процеси, извърш-
вани от системните администратори. Както в големите корпоративни организации, така 
и при по-малките, където се управляват до няколко сървъра, се използва поне една система 
за автоматизирана мрежова администрация. Сред най-популярните в областта и масово 
използвани от общността на системните администратори са системите Ansible, Chef и 
Puppet. Тези софтуерни системи са се разпространили и наложили като водещи поради много 
и различни причини. Сред основните причини за тяхното масово внедряване са многото раз-
работени разширения над основната им функционалност, предоставени чрез специализирани 
модули, добавки (plugins) и приложен програмен интерфейс (API). Съществена черта на сто-
тиците разширения на системите Ansible, Chef и Puppet е, че предлагат хиляди безплатни 
решения. При това допълнителните възможности, освен за употреба във функционираща 
мрежова среда, се използват и за извършване на симулативни и експериментални системни 
тествания, което е особено важно за областта. Не на последно място, популярността на 
системите Ansible, Chef и Puppet и техните свободно достъпни разширения предоставят 
възможност за разработка и интеграция на собствени и специфични добавки (plugins).

Работата на Chef и Puppet е базирана на технологията DSL (Domain Specific Languages) 
и по своята същност представлява „договори“ със сървър или мрежово устройство. Чрез тях 
се предоставя възможност да се указват файлове или пакети, дефинират се състояния на 
конфигурацията и набора от услуги, които могат да бъдат активни или не, докато управле-
нието и изпълнението на тези договори се извършва от инструментите на средата.

Работата на Ansible е аналогична на Chef и Puppet, като съществено различие е упо-
требата на технологията SSH. Благодарение на нея не се налага инсталация на агент на 
устройството. Заради това улеснение Ansible е предпочитан и технически по-добър избор за 
автоматизация на мрежови устройства. Друго съществено предимство на Ansible пред Chef 
и Puppet е възможността за групиране на устройствата според тяхната функционалност 
или роля, както и задаването на съответствия между конфигурацията и ролите. Чрез та-
кова групиране се постига намаляване на броя на уникалните за управление устройства, 
вследствие на което драстично се намалява работата на системния администратор.

3.2. Средства за разработка на собствени решения
Универсален инструмент, от софтуерна гледна точка, за разработване на автома-

тизирани решения в мрежовото администриране са скриптовите езици за програмиране. 
Например (Stoitsov & Rangelov, 2014) коментират PHP имплементация на API интерфейс 

за RouterOS при интегриране с външни системи. За скриптовия език при мрежовата 
автоматизация може да се мисли като за „канап“, който свързва всички технологии. 
Повечето популярни и силно развити скриптови езици за програмиране като Python, 
PHP, Ruby, Perl, Expect и т.н. се възприемат като подходящи средства за разработване 
на софтуерни мрежови решения главно заради силната си програмна съвместимост с 
други софтуерни технологии и интерпретативния характер на изходния код, за който 
не се налага компилация преди изпълнение. Към настоящия момент поради масовата 
си използваемост от софтуерната общност Python е с няколко крачки по-напред в 
развитието пред останалите скриптови езици за програмиране. Той е разработен в 
началото на 90-те години като надежден скриптов език с общо предназначение в про-
грамирането (Donaldson, 2013; Guttag, 2016). Според доклад на TIOBE Index за юни 2019 г. 
Python е третият най-широко разпространен и масово използван език за програмиране, 
като прогнозата на анализаторите е, че „до 3 – 4 години той ще се превърне в най-
употребявания език“. Python има хиляди готови модули, които предлагат решаването 
на множество специфични проблеми с имплементация на минимален обем изходен код. 
В частност, за Python могат да се посочат и някои функционални предимства, какъвто 
например е случаят с библиотеката Virtualenv, чрез която: се постига управление на 
средата на Python за всеки проект; не се налага администраторски достъп за инста-
лиране или ъпгрейд на модули; постига се изолация на промените между отделните 
проекти и т.н. Поради тези и много други причини Python се счита, че е най-подходя-
щият програмен инструмент за разработване на автоматизирани софтуерни мрежови 
решения.

Други широко разпространени и използвани средства за намиране на решения 
за автоматизирано управление на мрежови устройства са т.нар. шаблонни езици 
(templating language). Чрез тях се постига дефиниране на съдържание, като например 
модел за конфигуриране на външен и вътрешен интерфейс, контрол на достъпа, поли-
тика за качество на услугата (QoS – Quality of Service) и т.н. В инструментариума на 
шаблоните езици са включени стандартни езикови средства за работа, като вложени 
изрази, употреба на променливи, условни оператори, логически оператори, цикли и др. 
По-известните шаблонни формати са Embedded Ruby (ERB) и Jinja2. Първият позволява 
да се използват възможностите на езика Ruby, докато вторият е по-широко използван 
заради тясната си връзка с Python и Ansible.

Към популярните и ефективни средства за автоматизирано управление на мре-
жова инфраструктура спадат платформите на големите производители на мрежово 
оборудване, от които най-голям пазарен дял имат HP, Cisco и Juniper. Тези компании, 
притежаващи мултимилионен бизнес, са разработили собствени софтуерни платфор-
ми, каквито са HP BTO (Hewlett-Packard Business Technology Optimisation), Cisco Prime 
Infrastructure и Juniper Network management and operations. Макар и тези платформи 
да са много добри средства за автоматизирано управление на мрежова инфраструкту-
ра, тяхното приложение в хетерогенна среда, съставена от устройства на различни 
производители, е с ограничени възможности. Поради тази причина в големи по мащаб 
мрежови инфраструктури споменатите платформи са със слабо приложение.

4. Разработване на авторско софтуерно решение за управление и адми-
нистриране на мрежови устройства

Работата на старшия системен администратор в компанията „Информационно 
обслужване“ АД, която поддържа десетки хиляди активни мрежови устройства, е свърза-
на с възникването на множество непредвидени мрежови конфликти. Част от работата 
на администратора е да разрешава ситуации, при които се изисква конфигуриране или 
промяна в състоянието на няколкостотин устройства във възможно най-кратък срок. 
Извършвайки задълбочен анализ над мрежовата инфраструктурата на „Информационно 
обслужване“ и съществуващите софтуерни системи за автоматизирано управление на 
мрежи, ведно със средствата за разработване на такива системи, през 2018 г. взехме 
решение да разработим собствено софтуерно приложение, по-късно наречено RouterCfg.

Логично е да се постави въпросът защо при наличието на толкова и различни 
платформи и системи за автоматизирано управление на мрежи се стигна до избор за 
разработването на собствено приложение. Анализът на функционирането на мрежова-
та инфраструктурата на „Информационно обслужване“ и съществуващите софтуерни 
системи за автоматизирано управление на мрежи освен ефективността на управление 
на инфраструктурата включваше и много други въпроси, по-съществените от които 
са свързани със следните казуси.

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 6/2019 г.
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Гроздев, Веселин Ненков

Други връзки между забележи-
телни точки в четириъгълника / 
Веселин Ненков, Станислав Сте-
фанов

Болгарская олимпиа-
да по финансовой и актуар-
ной математике в России /   
Росен Николаев, Сава Гроздев, Бог-
дана Конева, Нина Патронова, Ма-
рия Шабанова

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ
Конкурсни задачи на броя
Решения на задачите от брой 1, 

2019

зиране на мрежови операции“ (Hämäläinen et al., 2012; Mihăilă 
et al., 2017). Автоматизираното конфигуриране и управле-
ние на мрежи позволява на системния администратор 
да извършва по-ефективно своята работа, като съще-
временно е по-продуктивен. В отделните компании този 
въпрос се разрешава от различни софтуерни приложения.

В настоящата статия посочваме някои специфи-
ки при управлението на процеси, подходящи за авто-
матизация, категоризираме тези процеси по сложност, 
разглеждаме популярните системи и средства за при-
ложение и разработване на автоматизирано мрежово 
управление на устройства, като в заключение предста-
вяме авторско софтуерно решение за автоматизирано 
управление на мрежова инфраструктура, придружено с 
анализ на неговите силни и слаби страни.

2. Автоматизация на процеси в мрежовото 
администриране

2.1. Анализ на мрежови процеси, подходящи 
за автоматизация

Много от процесите в мрежите подлежат на ав-
томатизация – от т.нар. readonly процеси до такива, 
които зависят от динамично променящи се условия 
(Burns et al., 2001; El-Darieby & Bieszczad, 1999). Readonly 
процесите отразяват, верифицират и архивират със-
тоянието на мрежата. Такива например са: запазва-
нето на конфигурациите на устройствата в база от 
данни, генериране на списък и опис на хардуерните ус-
тройства, проверка на ключови стойности, сравнение 
на действителното състояние с шаблони и т.н. Харак-
терното за тези процеси е, че при тях не настъпват 
промени в състоянието на активното оборудване. По-
ради тази своя черта те са идеалният кандидат за 
автоматизация.

Процесите, които предполагат извършването на 
тестове и интеграцията на нови обекти в мрежовите 
устройства, също са отлични кандидати за автомати-
зация. При тях могат да се автоматизират опреде-
лени проверки и действия, в които се проследяват и 
отчитат техни ключови параметри. Например такива 
тестове са периодичните проверки за състоянието на 
отделни параметри на мрежовата инфраструктура и 
устройствата, за които при незадоволителни резулта-
ти се генерират уведомления. Такъв е подходът и при 
интеграцията на нови обекти в мрежата. 

Процесите с една идея по-сложни от по-горе споме-
натите, които са свързани с автоматично разпознаване 
и конфигуриране на устройства, при което се интегрират 
и инсталират нови обекти, също подлежат на автома-
тизация. При тези процеси се изграждат нови обекти, 
които променят както състоянието на устройствата 
от пасивни на активни, така и поведението им, т.е. тези 
процеси зависят от променящите се параметри в мрежо-
вата среда и условията в нея. Поради това автоматиза-
цията в тези процеси е с по-висока степен на сложност. 
За тях в литературата се е приело понятието „автома-
тизиране на развоя“, т.е. тестване и въвеждане в експло-
атация на нови технологии, нови процеси, нови продукти 
и др. Успешното им интегриране се реализира на етапи, 
тъй като често то е свързано с миграция към нова мре-
жова инфраструктура. Освен това софтуерът при тези 
процеси е по-сложен, защото е необходимо да проследява 
допълнителни показатели за оценка работата на мрежа-
та, и по-специално за услугите, които се предоставят.

Откъс от „Speech Disfluencies of Preschool-age 
Children who Do and Do not stutter“

Yulia O. Filatova
Moscow Pedagogical State University – Moscow (Russia)

Dobrinka Georgieva
South-West University “N. Rilski” – Blagoevgrad (Bulgaria)

Introduction
The term “stuttering” may be used as a diagnostic 

label as well as a description of speaking behavior.  As 
a diagnostic label, stuttering refers to a complex, multi-
dimensional composite of behaviors, thoughts and feel-
ings of persons who stutter (Yaruss and Quesal, 2004). 
As a descriptor of behavior, stuttering refers to disrup-
tions in the forward flow of speech-language planning 
and production such as sound/syllable repetitions (e.g., 
“so-so-so-some”) or sound prolongations (e.g., “ssssome).” 
Whether referring to the diagnostic label or descriptor 
of behavior, the onset of the disorder is typically during 
early childhood.  Therefore, increasing our knowledge of 
those factors that contribute to the onset of stuttering 
during early childhood is essential to better understand-
ing, diagnosing and treating the problem. 

 Research to date strongly suggests that speech 
disfluencies are central features of stuttering or “stutter-
ing moments” in childhood (e.g., Conture, 2001; Curlee, 
2007) and such sound/syllable repetitions, monosyllabic 
word repetitions, sound prolongations, and tense pauses 
are often perceived to be associated with excessive mus-
cle tension (e.g., Johnson, 1955; Gregory, 1986; Van Riper, 
1982; Yairi, 1997). Furthermore, children’s speech disflu-
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Откъс от „Автоматизирано управление  
на мрежова инфраструктура“

Христо Христов
ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Ангел Игнатов
„Информационно обслужване“ АД – Пловдив

1. Въведение
IT индустрията непрекъснато разработва и разви-

ва нови технологии, средства и методи за мрежово адми-
нистриране. Много от тях се предлагат с конкурентни 
предимства, които системният администратор е необ-
ходимо да познава.

Разширяването на мрежовата архитектура в една 
компания води до увеличаване на работата по нейното 
администриране. Това, от своя страна, заставя ком-
паниите да наемат нови специалисти или да търсят 
поддръжка от външни фирми, което повлиява негативно 
върху финансовите вложения на компаниите, а често и 
върху ефективността на администриране. Най-същест-
веният проблем при разширяването на мрежова инфра-
структура се оказва въпросът за нарастването на ней-
ната сложност. При поддръжка на сложна мрежова среда 
често се случва и най-опитни специалисти да се затруд-
няват, като при разрешаването на еднотипни задачи от 
различни администратори се стига до прилагането на 
различни решения. Проблемът е още по-комплициран, тъй 
като при многократното изпълнение на рутинни, често 
срещани мрежови задачи системните администратори 
са склонни да допускат различни типове грешки. Напри-
мер при модернизация или частична подмяна на същест-
вуваща мрежова инфраструктура, при оптимизиране на 
съществуващи мрежови решения, при интегриране на 
нова софтуерна компонента критичните ситуации, воде-
щи до усложнения по поддръжката на мрежовата среда, 
нарастват значително. В практиката унифицираното 
решение на тези проблеми е известно като „автомати-
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encies have been considered not only from the stand-
point of disorder, but as a stage of normal speech devel-
opment (e.g., Filatova, 2003; Colbrun, 1985; Myers, 1998; 
Starkweather, 2002; Yaruss, Newman, & Flora, 1999).

In the Russian literature, Levina (1981) was the 
first to consider speech disfluency a normal part of 
speech maturation in children. More recently, Belyako-
va and colleagues have reported age-specific changes in 
speech disfluency during early childhood—changes com-
mensurate with normal speech development (Belyakova & 
D’yakova, 2003; Belyakova & Filatova, 2008). In children 
between the ages of 1½ and 2½ years, they identified only 
a small number of speech disfluencies, mainly associated 
with repetitions of isolated sounds or their combinations, 
and prolonged pauses between words. In children be-
tween the ages of 2½ and 3½, they observed a substantial 
increase, not only in the number of speech disfluencies, 
but also in the type disfluency. Beside sound/syllable rep-
etitions, prolonged pauses, and breathing iterations, the 
children began to produce whole-word repetitions and 
revisions.  Finally, for children between 3½ and 5 years 
of age, there was a reduction in the number of types 
of speech disfluencies, with whole-word repetitions, be-
tween-word pauses, revisions, and interjections remain-
ing the most common. This apparent trajectory of chang-
es of speech disfluencies has been taken to suggest that 
for children aged 2½ to 3½ years, the functional system 
of oral speech is being intensively developed.  This may 
render the functional speech system “hypersensitive” to 
various endogenous and exogenous factors for children 
of this age (Belyakova & Filatova, 2008, 2018; Belyakova, 
Goncharova, Filatova, & Xatnukova-Shishkova, 2017) as, 
for example, when they are repeatedly interrupted by 
others.

The measurement of stuttering behavior has a long 
history in the literature (e.g., Johnson et al., 1959; Con-
ture & Kelly, 1991; Yaruss et al., 1997; Curlee, 2007; Tu-
manova, Conture, Warren, & Walden, 2017). Among oth-
ers, Pellowski and Conture (2002), and Yairi and Ambrose 
(2005) differentiate the various types of speech disfluency 
into: 1) normal disfluencies (ND) that include phrase 
repetitions, fillers or interjections, revisions, and tense 
pauses occurring between words; and 2) stuttered dysflu-
encies (SD) that include sound/syllable repetitions, mon-
osyllabic whole-word repetitions, sound prolongations, 
and “blocks” within words.

In Europe, Great Britain, and United States, var-
ious assessment instruments have been employed, in-
cluding Systematic Disfluency Analysis (Campbell & Hill, 
1987), the Assessment of Child’s Fluency (Rustin, Bot-
terill, & Kelman, 1997), the Stuttering Severity Instru-
ment (SSI) for Children and Adults (Riley, 1994, 2009), 
the Computerized Scoring of Stuttering Severity (Bakker, 
2009) and the Test of Childhood Stuttering (TOCS; Gil-
liam, Logan, & Pearson, 2009). Of these tests, the SSI 
is most widely used internationally, and seemingly is a 
valid as well as reliable index of stuttering. 

Given the importance of test accuracy, reliability and 
validity, Bulgarian researchers have selected those stuttering 
assessment instruments that appear to be most valid as well 
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as reliable for measuring outcomes before, during and after treatment (Georgieva, 2010). Likewise, 
Russian researchers (e.g., Belyakova & D’yakova, 2003; Vlasova & Bekker, 1983) have employed a 
methodology that permitted them to develop a relatively comprehensive measure of childhood stut-
tering. Nonetheless, at present, there is no universally accepted method for assessing the severity of 
stuttering. This may account for the fact that quantitative assessment of the frequency of “stuttering 
moments” may not correspond to the more qualitative assessment of stuttering severity. 

There also remains a lack of clarity regarding the differential diagnosis of speech disfluency in 
children who stutter (CWS) versus children who do not stutter (CWNS) (Tumanova, Conture, Warren, & 
Walden, 2014). There is no commonly agreed upon or unified means for assessment of the various types 
of speech disfluency.  The heterogeneity of disruptions in the tempo, rhythm, and fluency of speech and 
the differing methods used to measure them only serve to compound the problem further. Hence, there 
is a need to develop more consistent means for determining children’s stuttering severity.

Aim of the study
The aim of the present investigation was to determine (1) the frequency of ND and 

SD in young CWS and CWNS and (2) whether SD serves as a risk factor for stuttering in 
CWNS. 

Participants
Thirty preschool-age children served as participants.  The participants’ ages ranged 

between 4½ to 6½ years (mean age = 5 years, 8 months). Inferential analysis indicated no 
significant between-group (i.e., CWNS vs. CWS) difference in chronological age (U = 73.0, p 
< 0,109).  All participants exhibited no hearing or visual impairment and had no cognitive 
impairment based on their medical history and an interview with a speech-language thera-
pist. 

Of the 30 participants, sixteen were CWNS (with the Male to Female ratio = 1:1) 
and fourteen were CWS (with the Male to Female ratio = 4:1). All 16 CWNS attended two 
kindergartens in Moscow and all 14 CWS attended special groups for children with speech 
and language disorders associated with the same kindergartens from two Moscow districts. 

The severity of each CWS’s stuttering (i.e., mild, moderate or severe) was determined using a 
scale of stuttering severity (Belyakova & D’yakova, 2003). Mild severity of stuttering was determined 
when “stuttering moments” were observed only in spontaneous speech; moderate severity of stuttering 
was determined when the “stuttering moment” are presented during both dialogue and monologue; and 
severe stuttering was determined when the “stuttering moments” are observes in all types of speech 
including speaking in unison and modeled speech. Using the Belyakova and D’yakova (2003) scale of 
stuttering severity, three of the CWS were classified as mild, ten as moderate, and one as severe. 

Method
Using an IPhone 7 voice recorder, each participant was audio recorded during a 

20-to-30-minute session. Each spoke during conversation and while storytelling (i.e., de-
scribing a set of pictures). Subsequent to recording, a 100-word sample was obtained for 
each participant from both the conversational dialogue and the storytelling monologue. 
This resulted in a total of at least 200 words spoken for each of the 30 participants. 

The qualitative analysis of speech disfluencies was conducted in 3 stages:
Stage 1: Counting Total Disfluencies. Based on listening to the audio recording of each 

subject’s two speech samples (conversation and storytelling), the total number of spoken words, 
number of disfluent words and the determination of the total percentage of disfluency (TD, %).

The percentage of TD was calculated by the formula:

Total Disfluent Words X 100 % = TD (%)
Total Words Spoken

Stage 2: Counting Total SD and ND. Based on listening to the audio recordings 
of each subject’s two speech samples the total percentage of SD (%, total SD) and total 
percentage of ND (%, total ND).

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 5/2019 г. 14 2 – 8 април 2020 г.
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